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  زمين بازي - 1
  ي بايد با ابعاد و مشخصات مندرج در نمودار ذيل منطبق باشد:زمين باز

  
    متر 20عرض زمين بازي: 

  

  
  
  

  قوانين ورزش فوتسال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ه مسـابقه، بايـد امكانـات يـا     زمين بازي بايد هميشه به صورت روباز باشد تا امكان قدرت شنوايي مطلوب را فراهم نمايد. به منظور اطمينـان از ادامـ  
سالنهاي جايگزين به صورت سرپوشيده و با سطح بازي داراي خصوصيات مشابه در دسترس باشد تا در صورت بروز شـرايط نـامطلوب آب و هـوايي    

شود. سطح زمين بازي در ايـن  از اين سالنهاي سرپوشيده استفاده زش بادهاي شديد و ... اري از قبيل بارش مداوم باران، وخارج از كنترل كميته برگز
تواند به صورت چوبي، از جنس الستيك مصنوعي يا سطح مشابه باشد. اين سالنهاي جايگزين بايد قبل از شروع مسابقه، توسـط نماينـدة    ها مي سالن
ن حاصل نمايند كه ميزان روشنايي و كميته برگزاري بايد اطمينا IBSAو كميته برگزاري مورد بازديد و تاييد قرار گيرند. نماينده فني  IBSAفني 

  باشد.  و نور زمين مسابقه براي انجام بازيها در شب مناسب مي

ن: 
 زمي

ول
ر ط

داكث
ح

40 
متر

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   

خته
ت

 
 هاي
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ي ز

كنار
 

 بان دروازهمنطقه 

 متر5

 متر2

 متر 8 –پنالتي  دومين نقطه

 دايره مركز زمين

 زمين هخط نيم

 متر 6 –منطقه پنالتي (جريمه )  متر 6 -منطقه پنالتي



3 

  ابعاد زمين بازي

  زمين بازي بايد به شكل مستطيل باشد. طول خط تماس بايد بيشتر از طول خط دروازه باشد.
  

  يالملل در مسابقات بين

  متر 40طول زمين بازي: 
  متر 20زمين بازي:  )پهناي(عرض 

  

  هاي زمين بازي  عالمتگذاري

هـايي كـه حـدود     آيند (به منطقه شود كه اين خطوط به عنوان بخشي از زمين بازي به حساب مي زمين بازي با خطوطي عالمتگذاري و مشخص مي
هاي كناري زمين كه   استفاده از تخته شوند. اين خطوط تماس بايد با كنند، تعلق دارند). دو خط مرزي بلندتر، خطوط تماس ناميده مي آنها را تعيين مي

هاي كناري   يابند. اين تخته كل  فاصله طول خطوط تماس تشكيل شوند و تا يك متر بيرون تر از خطوط دروازه در هر دو طرف زمين بازي امتداد مي
  ت به زمين بازي نبايد بيشتر از ده درجه باشد. ها نسب زمين بايد بين يك متر و يك متر و بيست سانتي متر ارتفاع داشته باشند و زاويه اين تخته

دو نيمـه  ، بـه  هباشد. زمين بازي به وسـيله يـك خـط نيمـ     شوند. پهناي تمامي خطوط هشت سانتي متر مي دو خط كوتاهتر، خطوط دروازه ناميده مي
شعاع سه متر دور تا دور اين نقطه مركـز زمـين   شود. يك دايره به  شود. نقطه مركز زمين در نقطه وسط خط مياني زمين عالمتگذاري مي تقسيم مي
  شود.  كشيده مي

  

  ذاري منطقه استقرار افراد راهنماعالمتگ

  سه نفر) بايد به شكل زير مشخص شود:براي راهنماها ( دوده مح
كشيده شود. به  يگر زميندروازه از يك طرف زمين تا سمت د طيك خط نقطه چين شده به موازات خطو ه متري خطوط دروازه،وازددر فاصله حدود د

  طور معمول زمين بازي به سه قسمت زير تقسيم مي شود:
 يك سوم دفاعي .1

 يك سوم مياني .2

    يك سوم حمله  .3

  منطقه پنالتي (جريمه)

  گردد:  يك منطقه جريمه در هر منتهي اليه هر نيمه از زمين به شرح ذيل تعريف مي
ها از روي خط  شوند. اين يك چهارم دايره به طرف بيرون هر يك از تيركهاي دروازه كشيده ميهاي با شعاع شش متر از نقطه وسط   يك چهارم دايره

شوند تا با خطوط فرضي شش متري كشيده شده با زاويه راست (قائم) نسبت بـه   هاي كناري (خط تماس) نزديك تر كشيده مي  دروازه به طرف تخته
  خط دروازه از بيرون تيرك دروازه، برخورد نمايند.
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  شود. متري موازي با خط دروازه بين دو تيرك دروازه، به هم متصل مي 16/3قسمت بااليي هر يك چهارم دايره بوسيله يك خط 



5 

  ازه بانورمنطقه د

گيري و مشخص شـود. دو خـط    دروازه و در جهت هر دو تخته كناري زمين، بايد اندازه هاي يك فاصله يك متري از قسمت بيروني هر يك از تيرك
دو متر بايد به صورت قائم بر خط دروازه و در جهت (به طرف) خط نيمه زمين در اين فاصله، كشيده شود. اين دو خط بايد بـه وسـيله يـك    اندازه  به

  ناميده شود. بان دروازهشود، به هم متصل شوند. اين منطقه بايد به عنوان منطقه  متر كه به موازات خط دروازه كشيده مي 16/5خط به طول 
  

  نقطه پنالتي

  شود. يك نقطه پنالتي در فاصله شش متري از نقطه وسط ميان دو تيرك دروازه و با فاصله يكسان از هر دو تيرك، كشيده مي
  

  نقطه دوم پنالتي

رك، كشـيده  يك نقطه دوم پنالتي در داخل زمين بازي، در فاصله هشت متري از نقطه وسط ميان دو تيرك دروازه، و با فاصله يكسـان از هـر دو تيـ   
  شود. مي
  

    پشت دروازهدر محدوده راهنماها 

دو خط به طول دو متر بايد  د.نتخته هاي كناري باشنزديكترين  به سمتد و نمتري بايد از مركز تيركهاي دروازه محاسبه شوسانتي 58و متر  2فاصله 
متـري بـه مـوازات خـط      5.16بايد بوسيله يك خط طـولي   كشيده شوند. اين دو خط در خارج از زمين روازهدبه شكل عمودي در جهت مخالف خط 

  دروازه باشند. 
  مي نامند.  "محدوده راهنماها در پشت دروازه"اين محدوده را 

  را داشته باشند. اين محدوده بايد عاري از هر گونه مانع باشد تا راهنماها امكان انجام وظايف خود به شكل صحيح 

  كرنر قوس 

  اطالق مي شود. كنند  كناري (خطوط عرضي) زمين و خطوط دروازه همديگر را قطع مي هاي تختهاي كه  نقطه در

  محدوده فني 

 و باالتر از سطح زمين قرار گيرند تا هر چه بهتر در ديد همگان باشند. طرف زمينهمه نيمكتها اعم از ميز منشي و جايگاه اصلي تعويض بايد در يك 
در  را به بازيكنـان خود دستورات مجاز است در منطقه يك سوم دفاعي نزديك باشند. تنها يك نفر از هر تيم  نيمكتهاي هر تيم بايد به منطقه دفاعي

     زمان بازي با توپ اعالم كند.  

  هاي تعويض  منطقه

در صورت در دسـترس  گيرد،  هاي كناري زمين كه در جلوي ميز وقت نگهدار قرار دارد، انجام  تواند از طريق يك در تعبيه شده در تخته ها مي  تعويض
  نزديك به نيمكت ذخيره ها انجام مي شود.   كرنر قوس، تعويض بازيكنان از روي نبودن چنين منفذي
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  ها دروازه

ز گوشـه ا  دروازه ها بايد به رنگ سفيد باشند و بايد در وسط هر خط دروازه قرار داده شوند. دروازه ها داراي دو تيرك راست با فاصـله يكسـان از هـر   
دروازه سه متر بـوده و فاصـله لبـه     هاي شوند. فاصله (اندازه داخل) بين تيرك باشند و از باال به وسيله يك ميله افقي به هم متصل مي زمين بازي مي

  باشد. پاييني ميله افقي دروازه با سطح زمين دو متر مي
باشند. تور دروازه كه از تارهايي با جنس جوت  متر مي ميزان هشت سانتيهر دو تيرك دروازه و ميله افقي آن داراي پهنا و عمق (ضخامت) يكسان به 

هـاي    باشند. قسمت پاييني تور دروازه به وسيله ميلـه  و ميله افقي دروازه متصل مي ها تيركاند، از قسمت پشت دروازه به  (كتان) يا نايلون ساخته شده
شود. اندازه عمق دروازه كه عبـارت اسـت از فاصـله لبـه داخلـي       سب نگه داشته (بسته) مياي ديگر به طور منا شود يا به گونه مي داشتهمنحني نگه 

  باشد. متر مي متر و از سطح زمين يكصد سانتي هاي دروازه به طرف بيرون زمين بازي، حداقل از قسمت باال برابر با هشتاد سانتي  تيرك
  

  ايمني

   اما در خالل بازي بايد محكم و مطمئن به زمين بسته شوند. توانند از نوع قابل حمل (سيار) باشند ها مي دروازه
قرار موانع ) متر در نظر گرفته شده است. اگر چنين امكاني وجود نداشت 2براي حفظ ايمني بازيكنان، حداقل فاصله بين خطوط دروازه ها و موانع دو (

    باشد.را داشته حفظ ايمني بازيكنانشرايط بايد  آن محدودهدر داده شده 

  زمين بازيسطح 

ده و زبر (خشن) نسطح زمين بازي بايد از جنس سيمان، چمن (طبيعي) يا چمن مصنوعي باشد. سطح زمين بازي بايد صاف و مسطح بوده و نبايد ساي
  باشد. از كاربرد بتن يا آسفالت در سطح زمين بايد اجتناب گردد.

  توپ  -2

  ها ويژگيها و اندازه

  توپ:
  به صورت كروي است. -

 ز جنس چرم يا ماده مناسب ديگري ساخته شده است.ا -

 باشد. سانتي متر بيشتر نمي 62سانتي متر كمتر و از  60محيط آن از  -

 باشد. گرم بيشتر نمي 540گرم كمتر و از  510وزن آن در آغاز مسابقه از  -

  باشد. متر مربع) در سطح دريا مي گرم بر سانتي 400-600اتمسفر ( 4/0-6/0فشار آن معادل  -

سيستم صوتي بكار رفته بايد در داخل توپ قرار داده شود تا امكان حركت، غلتيدن و باالو پايين شدن توپ روي زمين به صـورت مـنظم    -
وجود داشته باشد. به منظور تضمين ايمني بازيكنان در تمام طول مدت بازي، سيستم صوتي مورد استفاده بايد تضمين نمايد كه تـوپ بـه   

 نمايد.  خيدن روي محور خود يا چرخيدن و حركت در هوا، ايجاد صدا ميهنگام حركت يا چر
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  تعويض يك توپ معيوب (غير قابل استفاده)

  گردد:اگر توپ دچار تركيدگي شود يا در خالل بازي دچار عيب يا غيرقابل استفاده 
  گردد. بازي متوقف مي -

 ( فرايند انداختن توپ) گردد. ر مشكل شده بود، مجدداً آغاز مياي كه توپ اول دچا بازي از طريق انداختن توپ جايگزين در نقطه -

  اگر سيستم صوتي توپ در خالل يك بازي از كار كردن بيافتد، در اين صورت:

  الزم نيست بازي متوقف شود. -
 ايد.داور بايد سريعاً توپ را برداشته و آن را به آرامي به زمين بزند به طوريكه توپ مجدداً شروع به ايجاد صدا نم -

به پنـالتي،  اگر توپ در زمانيكه در جريان بازي قرار ندارد (در زمان شوت آغاز بازي، در زمان شروع بازي از محل دروازه، ضربه كرنر، ضربه آزاد، ضـر 
  ضربه يا شوت به داخل زمين يا در زمان پنالتي دوبل)، دچار تركيدگي يا عيب شود، در اين صورت:

  گردد. جدداً آغاز ميمسابقه بر طبق قوانين بازي م -
  توپ نبايد بدون اجازه داور در خالل مسابقه تعويض شود.

  

  تصميمات

بايـد مـورد    IBSAگردنـد، توپهـاي رسـمي     برگزار مـي  IBSAو / يا مسابقاتي كه با حمايت سازمانهاي عضو  IBSAدر مسابقات  تصميم يك:
   استفاده قرار گيرند.
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  تعداد بازيكنان -3

  بازيكنان

) بـوده و  B1باشند كه چهار نفر از اين تعداد بايد كالً نابينا (كالس  شود كه هر تيم حداكثر شامل پنج بازيكن مي ك مسابقه بوسيله دو تيم انجام ميي

  اشت. نيز در تركيب تيم حضور خواهد دهمچنين يك راهنما  .) باشدB3يا B2بينا (كالس  تواند كالً بينا يا كم  كه مي بان دروازهيك نفر 
بايست بر عهده داشته باشند: هشت نفر به عنـوان بـازيكن، دو    هر تيم بايد مركب از حداكثر سيزده نفر نماينده باشد كه اين نفرات وظايف ذيل را مي

  ، يك نفر مربي، يك نفر كمك مربي، يك نفر پزشك يا فيزيوتراپيست.بان دروازهنفر به عنوان 
  

  دستورالعمل تعويض

توان از  گردد، مي برگزار مي IBSAيا هر فدراسيون يا انجمن ملي عضو  IBSAي كه بر اساس قوانين رسمي مسابقات و با حمايت ا در هر مسابقه

در  توانند در خالل مسابقه تعويض و به زمـين وارد شـوند.   مي بان دروازهو يك  B1 حداكثر چهار بازيكن بيرونيقانون تعويض بازيكنان استفاده كرد. 
به عنـوان دروازه بـان    رسيده است، هر يك از كادر فني تيم مي توانندنيز به تائيد دكتر تيم مصدوميتشان دو دروازه بان كه هر م شدن صورت مصدو

     .  B1ليكن نه به عنوان بازيكن  ؛وارد بازي شوند
ان يك بازيكن جايگزين بـازيكن ديگـر، بـه زمـين     تواند به عنو كه تعويض شده، مي ييك بازيكن باشد. تعداد تعويض ها در يك مسابقه نامحدود مي

  بازي باز گردد. 
  يك تعويض تنها در زماني قابل انجام است كه توپ خارج از بازي باشد و شرايط ذيل رعايت گردد:

  بازي بايد متوقف گردد. -
 يكن وارد شونده به زمين بازي، اعالم گردد.تعويض بايد از طريق سيستم اعالن عمومي، شامل شماره پيراهن بازيكن ترك كننده زمين و شماره باز -

 بازيكن خارج شونده از زمين بازي بايد از منطقه تعويض تيم خود، از زمين بازي خارج شود. -

ه زمين ب بازيكن وارد شونده به زمين بازي بايد از منطقه تعويض تيم خود وارد زمين بازي شود، اما اين بازيكن تا زمانيكه بازيكن خارج شونده از -
 طور كامل از خط تماس عبور نكرده و مجوز ورود وي به زمين بازي از سوي داور صادر نشده، نبايد وارد زمين شود.

 باشد. فراخوان و اجازه به يك بازيكن ذخيره براي بازي در حوزه اختيارات و صالحديد داوران مي -

از آن لحظه، اين بازيكن به يك بازيكن فعـال تـيم خـود تبـديل      هود كرسد كه بازيكن ذخيره وارد زمين بازي ش يك تعويض زماني به اتمام مي -
 گردد. شود و بازيكن جايگزين شده (خارج شده از زمين) از حالت يك بازيكن فعال خارج مي مي
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  انضباطي خطاها / تصميمات

   گيرد: اقدامات ذيل صورت مي بازي تعويض انجام شود؛ هنگام در چنانچه

  شود. بازي متوقف مي -

 شود. شود و به وي دستور خروج از زمين بازي داده مي شود، كارت زرد به او نشان داده مي بازيكن ذخيره اخطار داده مي به -

گردد كه اين شوت بايد توسط تيم حريف از محلي كه توپ در زمان توقف بازي در آنجا قرار داشت،  بازي با يك شوت آزاد مجدداً آغاز مي -
 زده شود. 

  تصميمات

مگر در صـورت آسـيب ديـدگي و     دتواند تعويض گرد آن تيم نمي بان دروازهشود،  زمانيكه يك پنالتي يا پنالتي دوبل به يك تيم داده مي يك:تصميم 

تورنومنـت  (در صـورتيكه كـه پزشـك     بان دروازهتوسط داور و پزشك تورنومنت يا پزشك يا فيزيوتراپيست تيم  بان دروازهزمانيكه اين آسيب ديدگي 
بازيكني كه قصد زدن پنالتي يا پنالتي دوبل را دارد بايد قبل از انجام خطا در زمين حضور داشته باشد. تـيم   نداشته باشد) مورد تاييد قرار گيرد. حضور

  حق داشتن تعويض را خواهد داشت، ليكن در هر صورت بازيكني كه وارد زمين مي شود نمي تواند پنالتي را بزند. 
توانـد در آن   تواند فوراً تعويض شود. ايـن بـازيكن ديگـر نمـي     در خالل يك مسابقه مرتكب پنج خطاي فردي شده باشد، مي يك بازيكن تصميم دو:

  تواند در نيمكت ذخيره تيم باقي بماند. مسابقه شركت كند (به زمين بازي برگردد)، اما مي
تواند بر طبق قوانين بازي توسط يك بازيكن  ازي اخراج شده باشد، مييك بازيكن كه با يك كارت قرمز در خالل يك مسابقه از زمين بتصميم سه: 

  تواند در نيمكت ذخيره تيم خود باقي بماند. ديگر جايگزين شود، اما چنين بازيكني نمي
  باشند. و چهار بازيكن بيرون از زمين) براي شروع يك مسابقه نياز مي بان دروازهپنج بازيكن (يك  تصميم چهار:
ها بـاقي بماننـد، در ايـن     ) در هر يك از تيمبان دروازهچنانچه در صورت اخراج يا آسيب ديدگي بازيكنان، كمتر از سه نفر بازيكن (شامل تصميم پنج: 

  صورت مسابقه بايد متوقف شود.
  وظايف كاپيتان (سرگروه): تصميم شش:

به عنوان فرد مسئول براي صحبت كردن و مراجعه به داور و ساير مسـئولين  را ايفاد نمايد و بايد  كاپيتان بايد در خالل مسابقه نقش نماينده تيم خود
هـاي    هاي خود حفظ نمايد. به منظور اينكه كاپيتان از هم تيمي ميان هم تيميبازي عمل نمايد و تالش نمايد تا رفتار خوب و روحيه جوانمردي را در 

  ببندد.  خود تشخيص داده شود، بايد يك باند را روي يكي از بازوهايش
كاپيتـان   مگر آنكهيد جهت انجام وظايفش تعيين نمايد؛ چنانچه كاپيتان بنا به هر دليلي زمين بازي را ترك كند، بايد يك نفر را به عنوان كاپيتان جد

  زمين را ترك نمايد و يا از زمين اخراج شود. 
؛ مـي تـوان درخواسـت تعـويض     و نياز به درمان پزشكي داشته باشد هرگاه بازيكني به دليل آسيب ديدگي مجبور به ترك زمين شود  تصميم هفت: 

  براي وي نمود. 
براي بار دوم مي خواهد وارد زمين شود بايد در زمان توقف بازي، در محـدوده مشـخص   و يا رود به زمين را دارد وقصد بازيكني كه   تصميم هشت:

  شده و با دستور داوران اين كار را انجام دهد.  
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  بازيكنان تجهيزات -4

  ايمني

  ور آالت (انگشتر و ...) يك بازيكن نبايد از تجهيزاتي استفاده نمايد يا چيزي بپوشد كه براي خودش يا بازيكنان ديگر خطرناك باشد، مانند استفاده از هر نوع زي
  

  تجهيزات اصلي 

  باشد: تجهيزات اصلي اجباري يك بازيكن به شرح ذيل مي
  اه يا آستين بلند)يك پيراهن ورزشي (آستين كوت -

 نگ آن بايد با رنگ اصلي شورت يكسان باشد.رشود،  چنانچه از زيرشورتهاي ويژه گرم نگه داشتن عضالت استفاده مي -شورت -

 جوراب -

 ساق بند (محافظ ساق پا) -

 هـاي  ي از جـنس چـرم نـرم تمرينـي يـا كفـش      هـاي  ) يا كفشcanvasكتاني ( هاي كفشتنها انواع كفش ورزشي مجاز  -كفش ورزشي -
 باشد. باشند. استفاده از كفش ورزشي اجباري مي ژيمناستيك داراي تخت الستيكي يا از ماده مشابه مي

 

  B1تجهيزات براي بازيكنان كالس 

  بايد از تجهيزات ذيل استفاده نمايند: B1عالوه بر تجهيزات اصلي اجباري فوق، بازيكنان كالس 
  هاي مصنوعي باشند، اختياري است).  م (استفاده از اين چسب، در صورتيكه بازيكنان داراي چشمويژه پوشانيدن هر دو چش هاي استفاده از چسب -
چشم بندهاي ساخته شده از يك ماده جاذب (رطوبت گير) داراي محافظ در قسـمت جلـو و در منطقـه اسـتخوان پريتـال (آهيانـه). ايـن         -

 كنترل گردد. IBSAقرار گيرد و بايد توسط نماينده فني  B1نان كالس بندها بايد توسط كميته برگزاري مسابقات در اختيار بازيك چشم

 )مي شود توصيه شديداليكن ، پيشاني بند محافظ (اختياري -

  

  زشي (آستين كوتاه يا آستين بلند)پيراهن ور

  هاي مختلف باشند.  شماره ها بايد در قسمت پشت پيراهن درج گردد و بازيكنان يك تيم بايد داراي شماره -
 ها بايد به وضوح از رنگ پيراهن متمايز باشد. شمارهرنگ  -

  المللي، شماره ها بايد در قسمت جلو پيراهن يا شورت درج گردد. اين شماره بايد از شماره درج شده در پشت پيراهن كوچكتر باشد. در مسابقات بين
  

  ساق بند (محافظ ساق پا)

  ساق بند بايد بطور كامل بوسيله جوراب پوشيده باشد. -
 اق بند بايد از يك جنس مناسب (الستيك، پالستيك يا مواد مشابه) ساخته شده باشد.س -

  ساق بند بايد يك درجه منطقي و معقولي از محافظت را فراهم نمايد. -
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  انبان دروازه

  باشد. مجاز به پوشيدن شلوار مي بان دروازه -
 بازيكنان و داور، قابل تمايز و تشخيص باشد.اي باشد كه به آساني از ساير  بايد به گونه بان دروازهرنگ لباس هر  -

  

  خطاها / تصميمات

  در صورت هر گونه تخطي از اين قانون:
 نيازي به توقف بازي نيست.  -

باشـد، زمـين    مي دهد كه براي اصالح تجهيزات خود يا دريافت هر يك از اقالم يا تجهيزاتي كه فاقد آن داور به بازيكن خاطي دستور مي -
 ؛ مگر آنكه وي تجهيزات خود را در زمين اصالح نموده باشد.  بازي را ترك كند

 نمايد، به زمين بازي برگردد.  تواند بدون مراجعه به يكي از داوران كه وي درست بودن تجهيزات آن بازيكن را كنترل مي اين بازيكن نمي -

 د.  داوران بايد قبل از دادن مجوز ورود زمين به بازيكن تجهيزات وي را كنترل نماين -

   تواند به زمين بازي برگردد. چنين بازيكني فقط زمانيكه توپ خارج از بازي است، مي -
  

  تصميمات

انـدازد، نبايـد    ايمني بازيكن استفاده كننده يا ايمني ديگر بازيكنان را به مخاطره مـي  ،بندهاي محافظ كه بنا به نظر داور استفاده از چشمتصميم يك: 
  مجاز شمرده شود.

از . در زمان بازي با توپ اگر هد بنـد  شديدا توصيه مي شود براي جلوگيري از آسيب ديدگي نبستن هد بند محافظتي انتخابي است، ليك تصميم دو:
     د. هر زمان كه توپ از زمين خارج شد، داور بايد هد بند را به بازيكن بازگرداند. شوسر جدا شود بازي نبايد متوقف 

  

  داور -5
  اختيارات داور

اي كـه بـه عنـوان داور آن     شود كه اين داور از اختيارات كامل براي اعمال قوانين بازي در ارتباط با مسـابقه  سابقه به وسيله يك داور كنترل ميهر م
  باشد. كند، برخوردار مي منصوب شده، از لحظه ورود به ساختمان محل استقرار زمين بازي تا زماني كه آنجا را ترك مي

  

  حقوق و وظايف

  داور

  گذارد. قوانين بازي را به مورد اجرا مي -
ه اين چنانچه تيمي كه بر عليه آن خطا صورت گرفته قصد استفاده از اين آوانتاژ را داشته باشد، داور بايد اجازه ادامه بازي را بدهد و چنانچ -

 اصلي را جريمه نمايد. بيني شده (مورد نظر) در آن لحظه به وقوع نپيوندد، در اين صورت داور بايد خاطي آوانتاژ پيش
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دهد كه اين گزارش شامل  و يك گزارش از مسابقه را در اختيار مسئولين ذيربط قرار ميدارد  اي از مسابقه را ثبت و نگه مي ركورد و سابقه -
ت يا حوادثي كـه قبـل،   هر گونه اقدامات انضباطي صورت گرفته بر عليه بازيكنان، افراد راهنما و / يا همراهان تيم ها و نيز هر گونه اتفاقا

 باشد. در خالل يا بعد از مسابقه به وقوع پيوسته، مي

 در صورت عدم حضور وقت نگهدار، داور بايد به عنوان وقت نگهدار عمل نمايد. -

 ا خاتمه دهد.در صورت بروز هر گونه تخطي از قوانين يا به خاطر انجام هر گونه دخالت بيروني در بازي، داور بايد مسابقه را متوقف، معلق ي -

 داور بايد اطمينان حاصل نمايد كه افراد غير مجاز وارد زمين بازي نشوند. -

به نظر داور يك بازيكن به شدت دچار آسيب ديدگي شود، بايد بازي را متوقف نمايد و اطمينان حاصـل نمايـد كـه چنـين      هدر صورتي ك -
 بازيكني از زمين بازي خارج شود.

د تا اينكه توپ از بازي خارج شـود  سطحي آسيب ديده باشد، بايد اجازه ادامه بازي را بدهكن فقط به صورت چنانچه به نظر داور، يك بازي -
  از جهت برخورد نباشد.و از سوي ديگر بازيكنان خطري متوجه وي 

 باشند. اره دو برخوردار ميداور بايد تضمين نمايد كه هر يك از توپهاي مورد استفاده در مسابقه، از شرايط و الزامات مندرج در قانون شم -

 شود، بازي را مجددا استارت (آغاز) نمايد. در هر موردي كه بازي متوقف ميداور بايد  -

 باشد. داور بايد با استفاده از سيستم اعالن عمومي، اطمينان حاصل نمايد كه در محيط پيرامون زمين بازي سكوت برقرار مي -

افتد را به صورت واضح، چه به صورت شفاهي يا با استفاده از عالئم، براي ميز وقـت   ه اتفاق ميداور بايد هر اقدامي را كه در خالل مسابق -
 نگهدار مشخص و اعالم نمايد. (به ضمائم مراجعه نماييد).

دانـد،   مـي ها، در آغاز نيمه دوم مسابقه، در خالل وقت اضافه و هر زمـاني كـه الزم    داور بايد قبل از شروع مسابقه، در زمان انجام تعويض -
  تجهيزات بازيكنان را كنترل نمايد.

هاي روي چشم به صورت صـحيح مـورد اسـتفاده      داور بايد اطمينان حاصل نمايد كه در خالل تمامي مراحل مسابقه، چشم بندها و چسب -

ابقه را به منظور تنظيم صـحيح  تواند در زمانيكه توپ خارج از بازي است، مس قرار گرفته باشند، در صورتيكه داور الزم و ضروري بداند، مي
تواند از پزشك مسابقه درخواست نمايد كه چشـم بنـد و چسـب روي     چشم بند و چسب روي چشم هر يك از بازيكنان متوقف سازد و مي

 چشم يك بازيكن را عوض نمايد.

 داور بايد قانون مربوط به منطقه استقرار افراد راهنما را به مورد اجرا بگذارد: -

 بان دروازهك سوم دفاعي: (منطقه اول: ي(  

 (مربي))منطقه دوم: يك سوم وسط زمين (منطقه مياني : 

 (راهنما) :منطقه سوم: يك سوم حمله 

  

  تصميمات داور

  شوند. تصميمات داور در ارتباط با اتفاقات مربوط به بازي، نهايي تلقي مي
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  تصميمات

ور همزمان يك خطا را اعالم نمايند و يك اختالف نظر در خصوص اينكه كـدام تـيم   اگر داور اول و داور دوم (كمك داور)، هر دو به طتصميم يك: 
  بايد جريمه شود، وجود دارد، در اين صورت تصميم داور اصلي (داور اول) بايد ارجحيت داشته باشد.

بازيكن را دارند، اما در صورت بروز اختالف هر دو داور يعني داور اول و داور دوم (داور وسط و كمك داور) حق دادن اخطار يا اخراج يك  تصميم دو:
  ميان اين دو، تصميم داور اصلي بايد ارجحيت داشته باشد.

  داور دوم (كمك داور) -6

  كمك داور

  وظايف 

ز سـوت  شود. وي نيز مجـاز بـه اسـتفاده ا    داور دوم (كمك داور) براي انجام فعاليت (داوري) در طرف ديگر زمين (طرف مقابل داور اصلي) تعيين مي
  كند. باشد. داور دوم به داور اصلي در كنترل مسابقه بر طبق قوانين بازي كمك مي مي

  داور دوم همچنين وظايف ذيل را بر عهده دارد:

  كنترل و نظارت بر وقت پنج دقيقه بعد از اخراج يك يا چند بازيكن، در صورت عدم حضور وقت نگهدار -

يم اوت، در صورت عدم حضور وقت نگهدار در صورت بروز دخالت نامناسب و رفتار ناصحيح از كنترل و نظارت بر وقت (زمان) در موارد تا -
ناحيه داور دوم، داور اصلي وظايف داور دوم را از وي سلب خواهد كرد و براي تعيين جايگزين وي هماهنگ خواهد نمـودو گزارشـي را در   

 ارائه خواهد نمود. IBSAي مشخص شده و مقررات مسابقات اين رابطه به مقامات ذيربط بر طبق دستورالعمل و جدول زمان

  

  اتمتصمي

  المللي بايد داراي داور دوم باشد). المللي در مسابقه داوري نمايد. (تمامي مسابقات بين داور دوم بايد در خالل تمامي مسابقات بين

  داور سوم

  داور سوم ملزم به انجام كارهاي زير است: 
 كمك داور قادر به داوري بازي نباشد وي بايد با آنها تعويض شود؛ در هر زماني كه داور و يا -

 در زمان تعويض بازيكنان به داوران كمك مي نمايد. -

 قبل از ورود بازيكنان به زمين تجهيزات آنها را كنترل نمايد؛ در صورتيكه تجهيزات ورزشكار طبق قوانين نباشد وي اجازه انجام تعويض را -
 نمي دهد.

  هر گونه تخلف از سوي نيمكت نشينان موارد را به داور و يا كمك وي اطالع مي دهد.  در صورت بروز -
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  و سيستم اعالن عمومي وقت نگهداروقت نگهدار،  -7

  وظايف

ين در گردند. اين افراد در خارج از زمين مسابقه در كنار خط نيمه زمـ  يك وقت نگهدار، يك اعالم كننده و يك داور سوم براي مسابقات منصوب مي
  نشيند.  ها وجود دارد، مي همان طرفي كه نيمكت ذخيره

  وقت نگهدار

وقت نگهدار بايد مجهز به يك ساعت مناسب (كورنومتر) و تجهيزات الزم براي مشخص نمودن خطاهاي جمعي باشد كه اين تجهيزات بايد توسـط  
  شود.گردد، تدارك ديده  انجمن يا باشگاهي كه مسابقه در زمين آنها برگزار مي

  باشد كه اين كار بايد به طريق ذيل انجام گيرد: بايد تضمين نمايد كه مدت زمان مسابقه با مفاد مندرج در قانون شماره هشت منطبق مي

 ) باشد. 8تضمين نمايد زمان بازي طبق ضوابط ماده هشت ( 

 قه.باستارت و شروع نمودن ساعت (كورنومتر) به هنگام شوت آغاز مسا -

متوقف نمودن ساعت (كورنومتر) فقط در زمان تايم اوت ها، تـايم اوتهـاي داوري، زمانيكـه    ازي تا دو دقيقه پاياني بازي: از لحظه شروع ب -

شود و زمانيكه گلي زده  نالتي يا پنالتي دوبل زده ميها و زمانيكه يك پ شود، در زمان انجام تعويض يك بازيكن به خاطر جراحت درمان مي
   ن بازي قرار گرفت بايد زمان بازي را مجددا از صفر استارت بزند.هرگاه توپ در جرياشود. 

 .تايم اوت يك دقيقه اي را كنترل نمايد  

 اي را كنترل نمايد. زمانيكه يك بازيكن اخراج شده، مدت زمان جريمه پنج دقيقه 

 ه وسيله سوت يا عالئم شنيداري ديگـر كـه متمـايز از    ها را ب هاي اضافه و پايان تايم اوت  پايان نيمه اول مسابقه، پايان مسابقه، پايان وقت
   باشد، اعالم نمايد. وسايل (عالئم) مورد استفاده داوران مي

  و دقيقه آخرد

  در شرايط ذيل متوقف سازد:را در خالل دو دقيقه آخر هر دو نيمه بازي، وقت نگهدار بايد ساعت (كورنومتر) خود 

  ضربه (شوت) آزاد -

 )Kick - Inشوت به داخل زمين ( -

 شروع بازي از محل دروازه -

  

  وقت نگهدار

اي (ركوردي ) از تمامي تايم اوتهاي داده شده به هر تيم را نگهدارد، داوران و تيم ها را از اين تايم اوت هـا مطلـع    وقت نگهدار بايد سابقه -
 ز تايم اوت را اعالم كند.)، مجوز استفاده ا8و به هنگام تقاضاي تايم اوت ها از طرف مربيان هر تيم (قانون  نمايد
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اي از سه خطاي جمعي اول انجام شده توسط هر تيم كه توسط داوران ثبت شده را در هر نيمه از مسـابقه تهيـه و    وقت نگهدار بايد سابقه -
رويـت روي   گيرد، اين خطا را از طريق قرار دادن يك تـابلو قابـل   ثبت نمايد و بايد زمانيكه سومين خطاي جمعي توسط هر تيم انجام مي

 ميز وقت نگهدار، مشخص و اعالم نمايد.

  هر يك از بازيكنان را ثبت نمايد.  خطاي فردي) 5پنج ( -

 زنند) را يادداشت نمايد. رسانند (گل مي وقت نگهدار بايد شماره بازيكناني كه گل به ثمر مي -

  شوند را ثبت نمايد. كنند يا اخراج مي ا كه اخطار دريافت ميه وقت نگهدار بايد اسامي و شماره بازيكنان، افراد راهنما و افراد همراه تيم -

  

  يستم اعالن عموميس

  اين سيستم بايد در قسمت باالي ميز وقت نگهدار تعبيه گردد. -

اين سيستم بايد بطور دائم براي اعالم نمودن موارد توقف بازي و براي اطالع رساني در خصوص تمامي اتفاقات در خالل مسابقه (خطاها،  -

هاي انجام شده در خالل   ها و هر گونه اتفاق ديگري كه ممكن است در خالل مسابقه به وقوع بپيوندد شامل تعويض ها، تايم اوت ويضتع
تايم اوتها يا در زمان استراحت بين دو نيمه، مورد استفاده قرار گيرد. اعالم كننده بايد از اين سيستم اعالن عمـومي بـراي اعـالم چنـين     

 ده نمايد.مواردي استفا

هاي صادره از طرف مسئولين مسابقه، مـورد    اين سيستم بايد براي درخواست نمودن از حاضران جهت رعايت سكوت بر طبق دستورالعمل -

 استفاده قرار گيرد.

 اطالع دهد.  داور حق دارد هر گونه رفتار و حركات نامناسب توسط هر يك از افراد مستقر در نيمكت ذخيره را به داور اصلي يا داور دوم

زين در صورت بروز هر گونه دخالت نابجا (نامناسب) از جانب داور سوم، داور اصلي مسابقه وظايف وي را از او سلب خواهـد نمـود و بـراي وي جـايگ    

بط ارائـه  ، بـه مقامـات ذيـر   IBSAتعيين خواهد كرد و گزارشي در اين خصوص را بر طبق دستورالعمل و جدول زماني مندرج در مقررات مسـابقات  
  خواهد نمود.

  

  تصميمات

  المللي، استفاده از يك نفر وقت نگهدار، يك نفر داور سوم و يك سيستم اعالن عمومي اجباري است. براي مسابقات بين تصميم يك:
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  مدت زمان مسابقه -8

  زمانهاي بازي 

شـود كـه وظـايفش در     ن بازي توسط وقت نگهدار انجـام مـي  انجامد. كنترل زما دقيقه به طول مي 25اين مسابقه به صورت دو نيمه (وقت) مساوي 
تر در نظر گرفته شود. (در صـورت   قانون شماره هفت تعريف شده است. به منظور امكان زدن ضربه پنالتي يا پنالتي دوبل، وقت هر نيمه بايد طوالني

  شود).  نياز به زدن ضربه پنالتي يا پنالتي دوبل، وقت هر نيمه بايد بيشتر در نظر گرفته

  

  تايم اوت

  گردد:  اي را درخواست نمايند. شرايط ذيل براي يك تايم اوت اعمال مي توانند در هر نيمه از مسابقه يك تايم اوت يك دقيقه ها مي  تيم

  باشند. اي از وقت نگهدار مي ها مجاز به تقاضاي يك تايم اوت يك دقيقه مربيان تيم -
باشد كه  ي را در هر زماني (از بازي) درخواست نمايند، اما تقاضاي اين تايم اوت فقط زماني مجاز ميا توانند تايم اوت يك دقيقه ها مي تيم -

 توپ را در اختيار داشته باشد.تيم درخواست كننده تايم اوت 

كه توپ خـارج از  وقت نگهدار با استفاده از يك سوت يا عالمت شنيداري ديگر متمايز از عالئم صوتي مورد استفاده توسط داوران، زماني  -

 نمايد. بازي است، اجازه استفاده از يك تايم اوت را اعالم مي

هـايي را   خواهند دستورالعمل شود، بازيكنان بايد در داخل زمين باقي بمانند. چنانچه آنها مي زمانيكه اجازه استفاده از يك تايم اوت داده مي -
باشد. فرد  هاي كناري (جانبي) نيمكت ذخيره تيم امكان پذير مي  تنها در محل تخته از يكي از افراد همراه تيم خود دريافت نمايند، اين كار

 تواند وارد زمين بازي شود. همراه صادر كننده دستورالعمل به بازيكنان نمي

 باشد. دوم ميكند، با اين حال فقط مجاز به درخواست يك تايم اوت در نيمه  يك تيمي كه در نيمه اول مسابقه تقاضاي يك تايم اوت نمي -

  

  وقت استراحت بين دو نيمه

  د.ووقت استراحت بين دو نيمه نبايد از ده دقيقه بيشتر ش

  

  تصميمات

  تواند از داور اصلي تقاضاي يك تايم اوت نمايد. چنانچه وقت نگهدار در دسترس (حاضر) نباشد، مربي مي تصميم يك:
بايست بعد از پايان وقت عادي (قانوني) مسابقه، بازي به وقـت اضـافه بكشـد، در ايـن      مي چنانچه قوانين مسابقه مقرر و ايجاب نمايد كهتصميم دو: 

كـه در   صورت در وقت اضافه، امكان گرفتن تايم اوت وجود ندارد، مگر در صورتيكه يكي از تيم ها تايم اوت خود در نيمه دوم را تقاضا نكرده باشـد 
  ت اضافه درخواست كند.تواند اين تايم اوت را در خالل وق اين صورت مي
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  شروع و شروع مجدد بازي -9

  مراحل مقدماتي بازي

اي را كه در نيمه اول مسابقه به طرف آن حملـه خواهـد كـرد را انتخـاب      شود و تيم برنده شير و خط دروازه قبل از شروع بازي، شير و خط انجام مي
برنده شير و خط در نيمه دوم مسابقه شوت آغاز بازي را در اختيـار دارد. در آغـاز نيمـه     تيمگيرد.  كند. تيم ديگر شوت آغاز مسابقه را در اختيار مي مي

ها بايد از نيمكـت   نمايند. بازيكنان ذخيره و افراد همراه تيم هاي مقابل خود حمله مي  ها زمين خود را تعويض نموده و به طرف دروازه دوم مسابقه، تيم
  مربوط به تيم خود استفاده نمايند.مخصوص بازيكنان ذخيره، در نيمه زمين 

  

  شوت آغاز بازي

  باشد: روش آغاز بازي يا آغاز مجدد بازي در موارد ذيل مي kick-offيك شوت آغاز بازي يا 
  (آغاز) مسابقه استارتدر زمان  -

 بعد از به ثمر رسيدن يك گل -

 در آغاز نيمه دوم مسابقه -

 در آغاز هر نيمه از وقت اضافه، در صورت لزوم -

  وجود دارد. kick-offاز يك شوت آغاز بازي يا  مستقيماًان به ثمر رسيدن گل امك

  

  دستورالعمل (در خصوص شوت آغاز بازي)

  تمامي بازيكنان بايد در نيمه زمين خود باشند. -

 زي قرار گيرد.بازيكنان حريف تيم زننده شوت آغاز بازي بايد حداقل سه متر از توپ فاصله داشته باشند تا اينكه توپ در جريان با -

 توپ در نقطه مركز زمين بايد ثابت باشد. -

 داور بايد عالمت شروع بازي را بدهد. -

 گردد. توپ به محض شوت شدن و حركت به طرف جلو، در جريان بازي تلقي مي -

 زننده شوت آغاز بازي نبايد براي بار دوم با توپ تماس پيدا كند تا اينكه ديگر با آن تماس پيدا كرده باشد. -

  گيرد. شود، تيم مقابل شوت آغاز مجدد بازي را در اختيار مي د از اينكه يك تيم موفق به زدن يك گل ميبع

  

  خطاها / تصميمات

  اگر بازيكن زننده شوت آغاز بازي قبل از تماس بازيكن ديگر با توپ، با آن (توپ) تماس پيدا كند، در اين صورت:
 شود كه اين ضربه غير مستقيم بايد از محلي كه اين خطا رخ داده، زده شود.  مي يك ضربه آزاد غير مستقيم به تيم مقابل داده -

 ضربه آزاد مراجعه نمائيد)  موقعيت -13( به قانون 
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  ، اين ضربه مجدداً بايد زده شود.Kick-offدر خصوص ساير موارد تخطي از دستورالعمل زدن شوت آغاز بازي يا 

  

  پرتاب توپ (براي شروع مجدد بازي)

كند،  تاب توپ روي زمين روشي براي شروع مجدد مسابقه بعد از يك توقف موقت بازي كه در زمانيكه توپ در جريان بازي است، ضرورت پيدا ميپر
، هاي جانبي يا خط دروازه بنا به هر دليلي كه در جاي ديگري در قوانين بازي ذكـر نشـده    مشروط بر اينكه بالفاصله قبل از توقف توپ از روي تخته

  عبور نكرده باشد.

  

  دستورالعمل پرتاب توپ

اندازد، مگر در صورتيكه توپ در داخل منطقه جريمـه (پنـالتي)    داور توپ را در محلي كه توپ در زمان توقف بازي در آنجا قرار داشته، روي زمين مي
توقف بـازي روي زمـين    نمحل قرار داشتن توپ در زمانقطه به  ترين نزديكقرار داشته باشد كه در اين صورت توپ بايد روي لبه منطقه جريمه در 

  انداخته شود. 
  باشد. هاي جانبي زمين  تختهمين بايد در جريان بازي تلقي شود و نبايد بصورت عمودي باشد؛ بلكه در جهت توپ به محض تماس با ز

  

  خطاها / تصميمات

  شود: توپ در موارد ذيل مجدداً روي زمين انداخته مي
  ل از برخورد با زمين، به يكي از بازيكنان برخورد يا تماس پيدا كند.چنانچه توپ قب -

 چنانچه توپ بعد از تماس با زمين، بدون اينكه بازيكني با آن تماس پيدا كند، از زمين بازي خارج شود. -

  

  توپ در بازي و خارج از بازي -10

  توپ خارج از بازي

  شود: توپ در موارد ذيل خارج از بازي تلقي مي

  هاي جانبي زمين (از هوا) عبور كرده باشد.  يكه توپ كامالً از خطوط دروازه، چه از روي زمين يا از هوا، يا از روي يكي از تختهزمان -
 زمانيكه توپ توسط داوران متوقف شده باشد. -

 زمانيكه توپ به سقف برخورد نمايد. -

  

  

  توپ در (جريان) بازي  

  شود: در جريان بازي تلقي ميتوپ در ساير زمانهاي بازي شامل موارد ذيل 
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  نمايد. زمانيكه توپ پس از برخورد به تيرك دروازه يا ميله افقي دروازه به داخل زمين بازي برگشت مي -

 شود. زمانيكه توپ پس از برخورد به داوران در زمان حضور آنها در داخل زمين بازي، برگشت داده مي -

 ماند. زمين برخورد كرده و در داخل زمين بازي باقي ميهاي جانبي   زمانيكه توپ پس از برخورد به تخته -

  

  تصميمات

كند، در اين صورت بازي به  شود و توپ به طور تصادفي به سقف برخورد مي زمانيكه يك مسابقه در داخل زمين (سالن) سرپوشيده انجام ميتصميم: 
شود كـه آخـرين    شروع مجدد به حريفان يا تيم مقابل تيمي داده ميشود كه اين ضربه  مجدداً شروع مي Kick - Inبازي يا وسيله يك شوت آغاز 
  اند. بار با توپ تماس داشته

  شود. اي كه توپ به سقف برخورد كرده، زده مي نقطه به زير نقطه ترين نزديكاي روي خط تماس و  اين ضربه شروع مجدد از نقطه
  

  روش امتيازدهي   -11

  زدن گل

 بـان  دروازهدروازه و از زير ميله افقي دروازه عبور نمايد، مگر اينكه توپ و  هاي كل توپ از خط دروازه از بين تيركرسد كه  يك گل زماني به ثمر مي
ت كـه  به وسيله دست يا بازوي يك بازيكن تيم مهاجم به داخل دروازه پرتاب، حمل يا عمداً هل داده (رانده) شود. يك گل در صورتي مورد قبول اس

  يك از ساير قوانين بازي در دستيابي به گل، تخطي نكرده باشد. تيم زننده گل از هر

  

  تيم برنده

گردد. اگر هر دو تيم تعداد گل مساوي به ثمر رسانيده باشـند   زند، به عنوان تيم برنده اعالم مي گل بيشتري در خالل يك مسابقه مي دتيمي كه تعدا
  شود. يا اصالً گلي زده نشود، مسابقه به تساوي كشيده مي

  

  مقررات مسابقه

توانند شرايط و ضوابطي شامل وقت اضـافه يـا روشـهاي ديگـري بـراي مشـخص        شوند، مقررات مسابقات مي براي مسابقاتي كه به تساوي ختم مي
  نمودن برنده يك مسابقه مقرر نمايند.
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  خطاها و رفتارهاي غير ورزشي -12

توانـد بالفاصـله جـايگزين     شود، بايد زمين بازي را ترك كند. يك بازيكن ديگر مـي هر بازيكني كه در خالل يك مسابقه مرتكب پنج خطاي فردي 
  باشد. چنين بازيكني شود، اما خود اين بازيكن مجاز به بازگشت به زمين بازي در خالل آن مسابقه نمي

  شوند: خطاها و رفتارهاي غير ورزشي به صورت ذيل جريمه مي

  خطاهاي جمعي (گروهي) و فردي:

ك بازيكن مرتكب هر يك از هشت خطاي ذيل به گونه اي شود كه به نظر داور نشانگر بي دقتي و بي پروايي و شامل اسـتفاده از نيـروي   چنانچه ي
  بيش از حد باشد، يك ضربه آزاد مستقيم بايد به تيم مقابل داده شود:

  نشان دهد. چنانچه يك بازيكن به يك بازيكن حريف لگد بزند يا تالش براي اين كار را از خود -

 پشت پا بزند. بازيكن حريف به  -

 حريف بپرد. بازيكن بر روي  -

 حريف را بر هم بزند. بازيكن تعادل  -

 حريف يا سعي در انجام اين كاربازيكن برخورد يا تنه زدن به  -

 حريف بازيكن هل دادن  -

 حريف بازيكن تكل بر روي  -

 باشد.  زيكن به طرف پايين ميبازي كردن، تكل كردن يا دنبال كردن توپ در حالي كه سر با -

 شود: خطاي ذيل را مرتكب شود، به تيم مقابل داده مي پنجه آزاد مستقيم همچنين در صورتيكه يك بازيكن هر يك از بيك ضر

  عدم گفتن شفاف و قابل شنيدن كلمه»voy « يا»go- تعقيـب  يا هر عبارت مشابه، به هنگام دنبال كردن توپ، تكـل كـردن يـا    » برو
 توپ نمودن

 بان در منطقه جريمه خود)  ء دروازهبه استثنا ( جابجا كردن يا برخورد كردن با توپ 

 نگه داشتن بازيكن حريف 

  حريفبازيكن آب دهان پرتاب كردن بر روي 

   .)موقعيت ضربه آزاد مراجعه نمائيد -13( به قانون  شوند. اي كه خطا صورت گرفته، زده مي ضربات آزاد مستقيم از نقطه       

  ضربه پنالتي

الذكر در داخل منطقه جريمه (پنالتي) خود و به هنگـام قـرار    شود كه آن تيم مرتكب هر يك از خطاهاي فوق يك ضربه پنالتي بر عليه تيمي داده مي
(با توپ) بازي كند يا در  نبا دروازهبان در خارج از منطقه  هداشتن توپ در جريان، صرفنظر از موقعيت (مكان) توپ، گردد. همچنين چنانچه يك درواز

  شود. بازي دخالت نمايد، يك ضربه پنالتي بر عليه تيم وي در نظر گرفته مي
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  خطاهاي فردي

  دروازه بان 

  :شود ميمرتكب هر يك از خطاهاي ذيل شود، يك ضربه آزاد غير مستقيم به تيم مقابل داده  بان دروازهچنانچه 

رها ساختن توپ از مالكيت خود، بدون اينكه توپ ابتدا از خط مياني زمين عبور كرده باشد يا  پس از آزاد كردن يا بان دروازهچنانچه  -
اينكه توپ توسط يك بازيكن حريف بازي شود يا با وي برخوردي پيدا كند، توپ را مجددا از يك بازيكن هم تيمي خود دريافت  بدون
 نمايد.

هايش به وي شوت (پاس) داده شود، توپ را با دستان خود  توسط يكي از هم تيمي بان پس از اينكه توپ عمداً (باهدف) چنانچه دروازه -
  كنترل يا با آن تماس پيدا كند.

به وي  Kick –Inهايش به صورت شوت به داخل زمين يا  پس از اينكه توپ عمداً (با هدف) توسط يكي از هم تيمي بان دروازهچنانچه  -

 كرده يا آن را كنترل نمايد. پاس داده شود، توپ را با دستان خود لمس

 توپ را بيشتر از چهار ثانيه با دستان يا پاهاي خود لمس يا كنترل نمايد. بان دروازهچنانچه  -

 در زمان بازي با توپ، دروازه بان با پرتاب مستقيم خود توپ را از خط نيمه زمين بگذراند.   -

  بازيكن

كه اين  شود ميهاي ذيل شود، يك ضربه آزاد غير مستقيم به تيم مقابل داده همچنين چنانچه بنابه نظر داور يك بازيكن مرتكب خطا
 ضربه بايد ازمحل انجام خطا زده شود:

 بازي به روش خطرناك 

 جلوگيري و ايجاد ممانعت براي دراوزه بان از آزاد كردن توپ از دستانش 

  (كمك گرفتن از) برتري گرفتن از گام تالش براي بازي به منظور بازي يا در هنجانبي زمين به هنگام  هاي تختهنگه داشتن
 بازيكنان حريف

  سد كردن 

  هم تيمي خود ( ساندويچ كردن بازيكن)بلوكه كردن بازيكن تيم حريف در كنار تخته هاي جانبي زمين با كمك بازيكن 

 ا توپ بازي كرد.متوقف نمودن توپ مرده با يك يا هر دو پا براي مدت بيش از چهار ثانيه در زمانيكه مي توان ب 

 برتري جويي بر بازيكنان حريف با توپ بازي كند؛ به منظور افتاده است، بر روي زمين ي كهدر زمان 

 بيان كلمات يا ايجاد سر و صدا با هدف تغيير جهت دادن يا فريب دادن يك بازيكن حريف 

  شكستن عمدي سكوت در خالل مسابقه 

  از نور عمدا چشم بند و يا ماسك روي صورت خود را بدون اجازه داور بردارند.  در زمان بازي با توپ به منظور كمك گرفتن 

  بايست متوقف شود يا بـه بـازيكن اخطـار     ذكر نشده و براي چنين خطاهايي بازي مي 12ارتكاب هر نوع خطاي ديگري كه قبالً در قانون
 اخراج گردد.از زمين داده شده يا 

   موقعيت ضربه آزاد مراجعه نمائيد.) -13( به قانون ست كه خطا به وقوع پيوسته ا شود ميده ضربه آزاد غير مستقيم از نقطه اي ز
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كند، توپ در مرحله نخست (قبل از هر چيز) در نيمه دفاعي تيم خودش به زمين  بان توپ را رها مي كند يا آن را شوت مي چنانچه، زمانيكه دروازه
  برخورد يا تماس پيدا نكند:

 شود كه اين ضربه بايد از هر نقطه اي روي خط مياني زمين زده شود. ير مستقيم به تيم مقابل داده مييك ضربه آزاد غ  

  تصميمات انضباطي

  خطاهاي داراي اخطار

  :شود ميو يك كارت زرد به او نشان داده  شود ميچنانچه بازيكن مرتكب هر يك از خطاهاي ذيل شود، به وي اخطار داده 
  بازيكن به خاطر رفتار غير ورزشي خطا كار شناخته شود. -

 بازيكن با استفاده از لغات (الفاظ) يا با عمل، مخالفت خود را نشان دهد. -

 بازيكن مصراً (عامدانه) از قوانين بازي سرپيچي نمايد. -

 بازيكن شروع مجدد بازي را به تأخير بياندازد. -

 داخل زمين، شوت آزاد يا شروع بازي از دروازه را به هنگام آغاز مجدد بازي، رعايت نكند. بازيكن فاصله الزم با يك شوت كرنر، شوت به -

 بازيكن بدون اجازه داوران به زمين بازي وارد يا مجددا وارد شود يا از دستور العمل مربوط به تعويض تخطي نمايد. -

 بازيكن عمدا بدون اجازه داوران زمين بازي را ترك كند.  -

 ور برتري جويي عمدا تجهيزات خود را لمس نمايد. بازيكن به منظ -

  خطاهاي منجر به اخراج

  :گردد ميچنانچه يك بازيكن مرتكب هر يك از خطاهاي ذيل شود، كارت قرمز به وي نشان داده شده و از بازي اخراج 
  بازيكن به خاطر ارتكاب خطاي جدي در بازي، خطاكار شناخته شود. -

 آميز خطاكار شناخته شود.بازيكن به خاطر رفتار خشونت  -

 بازيكن به يك بازيكن حريف يا هر فرد ديگر آب دهان بياندازد. -

زني براي تيم  بازيكن از طريق برخورد عمدي با توپ به وسيله دستان خود، مانع گل زدن تيم مقابل يا باعث از بين رفتن فرصت گل -
 ط به خود).در داخل منطقه جريمه مربو بان دروازهمقابل شود (به استثناء 

بازيكن از طريق ارتكاب يك خطاي داراي جريمه در قالب يك ضربه آزاد يا يك ضربه پنالتي مانع حركت بازيكن تيم حريف به سمت   -
 دروازه خود و سلب فرصت مسلم گل زدن از وي شود.

 بازيكن از الفاظ تهاجمي، توهين آميز و نا مناسب استفاده نمايد. -

 يك مسابقه دريافت نمايد. بازيكن دومين اخطار را در -
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  ارتكاب خطا توسط افراد همراه، افراد راهنما يا بازيكنان ذخيره 

مرتكب هر يك از خطاهاي ذيل شود، يك ضربه آزاد غير مستقيم به تيم در زمان جريان بازي چنانچه يك فرد همراه تيم، راهنما يا بازيكن ذخيره 
  .شود ميي) به تيم خاطي داده و يك خطاي جمعي (گروه شود ميمقابل داده 

  رزرو شده براي مربي يا فرد راهنما توجه نداشته باشد (احترام نگذارد). هاي چنانچه فرد همراه، راهنما يا بازيكن ذخيره به منطقه -

 چنانچه فرد همراه، راهنما يا بازيكن ذخيره مخالفت خود را به صورت لفظي يا باعمل نشان دهد. -

 را بشكند. چنانچه سكوت محل بازي -

 اي داشته باشد. چنانچه رفتار غير مسئوالنه -

كه اين شوت بايد از  دهد مياگر بازي به دليل ارتكاب هر يك از خطاهاي فوق الذكر متوقف شود، داور يك شوت آزاد غير مستقيم را به تيم مقابل 
   )به آزاد مراجعه نمائيدموقعيت ضر -13به قانون (  زده شود و فرد اخطار گرفته محلي كه خطا صورت گرفته

  تصميمات

  تصميم يك: 

  تواند روي نيمكت ذخيره بنشيند. نميتواند به بازي در جريان (همان بازي) مجدداً وارد شود و نيز  نميبازيكني كه از بازي اخراج شده، 
ايگزين داشته باشد. يك بازيكن ذخيره مي تواند تواند بالفاصله ج نمييك بازيكن اخراج شده به دليل دريافت دو اخطار يا يك كارت قرمز مستقيم، 

در اين  پنج دقيقه كامل بعد از اخراج هر تيمي خود وارد زمين بازي شود، مگر اينكه قبل از سپري شدن (اتمام) پنج دقيقه، يك گل به ثمر برسد كه
  :گردد ميصورت، موارد ذيل اعمال 

، يابد ميار بازيكن، بازي مي كند و تيم داراي تعداد بازيكن بيشتر به يك گل دست اگر يك تيم با پنج بازيكن در مقابل تيم ديگر با چه -
  در اين صورت تيم داراي چهار نفر بازيكن مي تواند با آوردن بازيكن پنجم، تعداد بازيكنانش را تكميل نمايد.

دو تيم با همان تعداد بازيكن  باقي مي مانند  و يك گل به ثمر مي رسد، در اين صورت هر كنند مياگر هر دو تيم با چهار بازيكن بازي  -
 .)دهند مي(به بازي ادامه 

و تيم داراي تعداد بيشتر به گل دست  كنند مياگر پنج بازيكن در مقابل سه نفر بازيكن يا چهار بازيكن در مقابل سه بازيكن بازي  -
 يكنان خود اضافه نمايد.، در اين صورت تيم داراي سه بازيكن مي تواند تنها يك نفر به بازيابد مي

مانند (به بازي  و يك گل به ثمر مي رسد، هر دو تيم با همان تعداد بازيكن باقي مي كنند مياگر هر دو تيم با سه نفر بازيكن بازي  -
 .)دهند ميادامه 

 يابد. امه ميير دادن تعداد بازيكنان اد، بازي بدون تغيباشد مياگر تيم زننده گل، تيمي است كه داراي بازيكن كمتري  -
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  ضربات آزاد - 13

  انواع ضربات آزاد

ضربات آزاد به صورت مستقيم يا غير مستقيم هستند. براي زدن هر دو نوع ضربات مستقيم و غير مستقيم، توپ به هنگام زدن ضربه بايد ثابت  
  بار دوم با توپ تماس (برخورد) داشته باشد.(كاشته) باشد و زننده ضربه، تا زمانيكه بازيكن ديگر با توپ تماس پيدا نكرد، نبايد براي 

  

  ضربه مستقيم آزاد

  .گردد ميبه داخل دروازه حريف زده شود، اين به عنوان يك گل محسوب  مستقيماًاگر يك ضربه مستقيم آزاد 
  شود، يك ضربه كرنر به تيم حريف داده مي شود.   زده خوديدروازه تيم سمت اگر ضربه مستقيم آزاد مستقيما به 

  

  ضربه آزاد غير مستقيم

  اين ضربه تنها در صورتي مي تواند تبديل به يك گل شود كه توپ قبل از ورود به دروازه با يك بازيكن ديگر برخورد يا تماس پيدا كند.

  

  موقعيت ضربه آزاد

  زي قرار گيرد.تمامي بازيكنان تيم مقابل بايد حداقل پنج متر با توپ فاصله داشته باشند تا اينكه توپ در جريان با -

 ، در جريان بازي قرار مي گيرد.شود ميتوپ پس از اينكه با آن تماس و برخورد صورت مي گيرد يا شوت  -

ضربه آزاد از محلي زده مي شود كه خطا صورت گرفته است ( با توجه به خطاي صورت گرفته) يا از نقطه دوم پنالتي در قالب مرحله  -
 دوم زدن پنالتي

 ا غير مستقيم در محوطه پنالتي به سمت تيم دفاعيضربه آزاد مستقيم ي

 ) توپ از آن فاصله بگيرند.  ن) متر تا زمان زده شد5همه بازيكنان تيم حريف بايد حداقل پنج 

 .هرگاه به توپ به طور مستقيم در محوطه پنالتي ضربه وارد شود توپ در جريان بازي محسوب مي شود 

 توپ از آن فاصله بگيرند.  ن) متر تا زمان زده شد5ج (همه بازيكنان تيم حريف حداقل بايد پن 

 مجاز است.  محوطهدرون اين هر نقطه  اززدن ضربه آزاد در محوطه پنالتي ، خارج از محوطه دروازه بان     

  ضربه آزاد غير مستقيم به سمت تيم مهاجم

 ) فاصله بگيرند.  توپ از آن ن) متر تا زمان زده شد5همه بازيكنان تيم حريف بايد حداقل پنج 

 .هرگاه به توپ ضربه وارد شود توپ در جريان بازي محسوب مي شود 

   در درون محوطه پنالتي مي توان با رعايت فاصله پنج متري ديوار دفاعي از روي خط محوطه پنالتي در نزديكترين نقطه به محل ارتكـاب
  . غير مستقيم زدآزاد خطا ضربه 
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  تصميمات / نقض قوانين

  ؛نگام زدن يك ضربه آزاد، فاصله يك بازيكن حريف با توپ كمتر از حد (فاصله) مورد نياز باشداگر به ه
   شود ميدر اين صورت اين ضربه دوباره زده.  

  ؛كند اگر بعد از اينكه توپ در جريان بازي قرار گرفت، زننده ضربه آزاد قبل از برخورد توپ به بازيكن ديگر، براي بار دوم با توپ تماس پيدا
   كه بايد از محل انجام خطاي فوق زده شود  شود ميدر اين صورت يك ضربه آزاد غير مستقيم به تيم حريف داده 

  ؛چنانچه تيم زننده ضربه آزاد، بيشتر از چهار ثانيه را صرف زدن اين ضربه نمايد
  دهد ميداور يك ضربه آزاد غير مستقيم را به تيم حريف.  

  

  عالئم

  ضربه آزاد غير مستقيم

دارد تا اينكه  داور از طريق باال بردن دست خود به باالي سرش، يك ضربه آزاد غير مستقيم را اعالم مي كند. داور دست خود را در آن حالت نگه مي
  ضربه زده شود و توپ به بازيكن ديگر برخورد كرده يا از بازي خارج شود.

  

  

  )تجميعيخطاهاي گروهي ( -14

  ايي هستند كه:) خطاهتجميعيخطاهاي گروهي (
  ، جريمه مي شوند.12به وسيله يك ضربه مستقيم آزاد مورد اشاره در قانون  -

 شوند. ) انجام گرفته توسط هر تيم در خالل هر نيمه از بازي در برگه خالصه مسابقه ثبت ميتجميعيسه خطاي اول گروهي ( -

  

  موقعيت ضربه آزاد

  هر يك از تيمها در هر نيمه: ) اول ثبت شده برايتجميعيدر خصوص سه خطاي گروهي (

  بازيكنان تيم مقابل مي توانند براي دفاع در مقابل يك ضربه آزاد، يك ديوار دفاعي تشكيل دهند. -

 تمامي بازيكنان حريف بايد حداقل پنج متر با توپ فاصله داشته باشند. -

 . دگرد ميوارد دروازه تيم حريف شود، يك گل محسوب  مستقيماًچنانچه اين ضربه آزاد  -
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  دستورالعمل مربوط به چهارمين خطاي گروهي و خطاهاي گروهي (تجميعي) بعدي:

 توانند يك ديوار دفاعي تشكيل دهند. نميبازيكنان تيم حريف براي دفاع در مقابل يك ضربه آزاد،  -

 بازيكن زننده ضربه بايد به صورت مناسب و واضح شناسايي و قابل تشخيص باشد. -

 تواند توپ را به بازيكن ديگر پاس بدهد. زاد بايد با هدف به ثمر رسانيدن گل به توپ ضربه بزند و نميبازيكن زننده ضربه آ -

؛ فاصله پنج متري را باشد ثابت بر روي زمين توپ بايستند كه موازي با خط دروازه و فرضيساير بازيكنان داخل زمين بايد پشت خط  -
 انپ را سد نكنند. تا زماني كه توپ لمس نشده و به آن ضربه وارد نشده است بازيكناز توپ حفظ نمايند و بازيكن ضربه زننده به تو

   د.     نروبنبايد از اين خط جلوتر 

بان موانع برخورد يا پس از برخورد  توپ تماس پيدا كند تا اينكه توپ با دروازه باتواند  بعد از اينكه ضربه آزاد زده شد، هيچ بازيكني نمي -
 يا اينكه از زمين خارج شده باشد. ،هاي دروازه يا ميله افقي به داخل زمين بازي برگردد به يكي از تيرك

بايد در  بان دروازهدر صورتيكه ضربه آزاد از هشت متري خط پنالتي زده شود و يا از فاصله هفت تا هشت متري خط دروازه زده شود،  -
اگر ضربه آزاد از فاصله شش تا هفت متري خط  توپ فاصله داشته باشد. منطقه جريمه (پنالتي) خود باقي بماند و حداقل پنج متر با

 پنالتي زده شود و يا از فاصله شش تا هفت متري خط دروازه زده شود؛ دروازه بان بايد درون دروازه بماند.   

نطقه بين خط نيمه زمين و اگر يك بازيكن مرتكب چهارمين خطاي تيم خود در نيمه زمين تيم حريف يا در نيمه زمين تيم خود در م -
يك خط فرضي عبور كننده از محل دومين نقطه پنالتي در هشت متري خط دروازه شود، در اين صورت ضربه آزاد از روي اين دومين 

 شود. زده ميبه عنوان فرايند پنالتي دوبل نقطه پنالتي 

و  يمرتكب چهارمين خطاي تيم يبازيكنتري خط پنالتي، در هر كوارتر، در نيمه زمين بين هشت متر و يا بيرون از محوطه شش ماگر  -
اي  شود؛ تيم دريافت كننده امتياز زدن ضربه آزاد، مي تواند اين ضربه را از روي دومين نقطه پنالتي يا از نقطه يا مرتكب خطاي جمعي

 ، بزند.به عنوان فرايند پنالتي دوبل كه اين خطا صورت گرفته

) انجام شده در خالل نيمه دوم مسابقه بايد به وقت اضافه منتقل تجميعيشد، تمامي خطاهاي گروهي (چنانچه بازي به وقت اضافه بك -
 شود (در وقت اضافه محاسبه شود).

پس از ارتكاب چهارمين خطاي گروهي در پايان هر نيمه يا در پايان هر نيمه از وقت اضافه، بايد وقت اضافي براي زدن يك ضربه آزاد 
  رفته شود.مستقيم در نظر گ

  

  تصميماتموارد نقض قانون/

  چنانچه يك بازيكن از تيم مدافع، اين قانون (قانون فوق) را نقض نمايد:
  .شود ميآزاد مجددا زده  چنانچه گلي به ثمر نرسيده باشد، ضربه -
 .شود ميچنانچه گل به ثمر برسد، ضربه آزاد مجدداً تكرار ن -

  ، از اين قانون سرپيچي نمايد:باشد ميحال زدن ضربه آزاد اگر يك بازيكن همان تيمي كه بازيكن آن در 
  .شود ميبه ثمر برسد، ضربه آزاد مجدداً تكرار  گلچنانچه  -
 .شود ميچنانچه گل بدست نيايد، ضربه آزاد تكرار ن -
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  چنانچه بازيكن زننده ضربه آزاد بعد از قرار گرفتن توپ در بازي، از اين قانون سرپيچي نمايد:
موقعيت  -13( به قانون  كه مي بايست از محلي كه خطا صورت گرفته، زده شود شود ميغير مستقيم به تيم مقابل داده يك ضربه آزاد  -

   ضربه آزاد مراجعه كنيد.) 

  ضربه پنالتي - 15
بازي قرار دارد، مرتكب  كه اين تيم در داخل منطقه جريمه خود و در زماني كه توپ در جريان شود مييك ضربه پنالتي بر عليه تيمي در نظر گرفته 

از يك ضربه پنالتي حاصل  مستقيماً. يك گل مي تواند شود ميخطاهايي شود كه براي اين خطاها يك ضربه آزاد مستقيم در نظر گرفته از هر يك 
ر پايان هر نيمه بازي يا در به گل تبديل شود). در نظر گرفتن وقت اضافي براي زدن يك ضربه پنالتي، د مستقيماًشود. (يك ضربه پنالتي مي تواند 

. (زمان صرف شده براي زدن پنالتي در پايان هر نيمه از بازي يا در پايان هر نيمه از وقت اضافه مجاز باشد ميپايان هر نيمه از وقت اضافه، مجاز 
  .)باشد مي
  

  موقعيت توپ و بازيكنان

  .شود ميتوپ روي نقطه پنالتي قرار داده توپ:  -
 .گردد ميبه طور صحيح و مشخص معرفي و شناسايي پنالتي: بازيكن زننده ضربه  -

 گيرد تا اينكه به توپ ضربه زده شود. دروازه قرار مي هاي  روي خط دروازه خود و روبروي زننده ضربه پنالتي و بين تيرك مدافع: بان دروازه -

 را دارد: پنالتي تيم كه قصد زدن ضربه كمك -

 .به زننده ضربه جهت را مي گويد 

 واند وارد زمين شود. نمي ت  

  :كنند ميساير بازيكنان به غير از بازيكن زننده ضربه پنالتي به صورت ذيل جايگيري  -

 در داخل زمين بازي 

 خارج از منطقه جريمه 

 در قسمت پشت يا در يك طرف نقطه پنالتي 

  متري نقطه پنالتي 5حداقل در 

  :نحوه زدن پنالتي -
 طرف دروازه شوت مي كند. بازيكن زننده ضربه پنالتي، توپ را به 

  تواند براي بار دوم با توپ بازي كند تا اينكه توپ به بازيكن ديگري برخورد نمايد. نمياين بازيكن 

 .پس از زدن ضربه به توپ و حركت آن به طرف جلو، توپ در جريان بازي قرار مي گيرد 

بازي براي انيكه وقت بازي در زمان بين دو نيمه يا پس از پايان وقت كامل يا زم شود ميزمانيكه يك ضربه پنالتي در خالل وقت قانوني بازي زده 
ها و ميله افقي دروازه) به يك هر دو تيرك دروازه  زدن يك پنالتي يا تكرار يك پنالتي تمديد شود، چنانچه توپ قبل از ورود به دروازه (عبور از تيرك

  .گردد مي، ولي وارد دروازه شود، اين يك گل محسوب برخورد نمايد بان دروازهيا به ميله افقي يا به خود 
  



28 

  موارد نقض قانون/تصميمات

  اگر يك بازيكن تيم مدافع از اين قانون (قانون فوق) تخطي نمايد، در اين صورت:
  .شود ميچنانچه گل به ثمر نرسد، ضربه پنالتي مجدداً تكرار  -
 .شود مياگر يك گل به ثمر برسد، ضربه پنالتي تكرار ن -

  يك بازيكن هم تيمي بازيكن زننده ضربه پنالتي از اين قانون تخطي نمايد، در اين صورت: اگر

  چنانچه يك گل به ثمر برسد، ضربه پنالتي مجددا تكرار مي شود. -
 چنانچه يك گل به ثمر نرسد، ضربه پنالتي تكرار نمي شود. -

  ي (بعد از شوت كردن توپ) از اين قانون تخطي نمايد، در اين صورت:اگر بازيكن زننده ضربه پنالتي بعد از قرار گرفتن توپ در جريان باز
موقعيت ضربه  -13( به قانون  كه اين ضربه بايد از محل ارتكاب خطا زده شود شود ميضربه آزاد غير مستقيم به تيم مقابل داده  يك - -

    . آزاد مراجعه كنيد)

  

 Kick - Inيا  زمينشوت به داخل  - 16

از يك شوت به داخل به دست آيد. (يك ضربه يا شوت  مستقيماًتواند  نميزمين، روشي براي شروع مجدد بازي است. يك گل يك شوت به داخل  
  تواند منجربه گل شود) نمي مستقيماًبه داخل زمين 

  :شود ميها) داده  در موارد ذيل (به تيم (Kick - In)يك شوت به داخل زمين 
  جانبي دو طرف زمين عبور كند يا به سقف سالن مسابقه برخورد نمايد. هاي تخته زمانيكه توپ كامالً از قسمت باالي -

 جانبي زمين عبور كرده، بايد زده شود. هاي تختهاز محلي كه از روي  Kick – Inضربه  -

 .شود مي، داده ماس داشتهبي يا برخورد به سقف، تهاي جان  به تيم حريف بازيكني كه آخرين بار با توپ قبل از عبور از تخته Kick – Inضربه  -

 

  

  ) Kick - Inموقعيت توپ و بازيكنان (در ضربه 

  توپ

  د.نتوپ بايد ثابت باشد و حداكثر و يك متر با تخته جانبي زمين فاصله داشته باش -

 توپ را مي توان در هر جهتي به داخل زمين شوت كرد (و آن را در جريان بازي قرار داد). -

  

  بازيكنان تيم مدافع بايد

 ، فاصله داشته باشد.شود مي) زده Kick – Inاقل پنج متر با محلي كه شوت به داخل زمين (حد -

  

  دستورالعمل
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  بايد ظرف چهار ثانيه از زمان دستور داور اقدام به زدن اين شوت نمايد. Kick – Inبازيكن زننده شوت  -

 گيرد تا اينكه توپ به بازيكن ديگري برخورد كرده باشد.براي بار دوم با توپ تماس ب تواند نمي Kick – Inبازيكن زننده اين ضربه  -

 .شود ميتوپ بالفاصله بعد از شوت شدن يا مورد تماس قرار گرفتن، در جريان بازي تلقي  -

  

  خطاها/تصميمات

ايد، در اين براي بار دوم با توپ تماس پيدا كند، قبل اينكه توپ و بازيكن ديگري برخورد نم Kick – Inچنانچه بازيكن زننده شوت  - -
( به  شود مياين شوت آزاد غير مستقيم از محل ارتكاب اين خطا زده  .شود ميصورت يك شوت آزاد غير مستقيم به تيم حريف داده 

  موقعيت ضربه آزاد مراجعه كنيد.)   -13قانون 

  
  :شود ميتوسط يك بازيكن تيم حريف مجدداً زده  Kick- Inيا  زميندر موارد ذيل شوت به داخل 

 .در صورتيكه شوت به داخل زمين به صورت صحيح زده نشود  
  جانبي زمين، زده شود. هاي تختهدر صورتيكه شوت به داخل زمين از محلي به غير از محل عبور توپ از روي 

 .در صورتيكه شوت به داخل زمين ظرف چهار ثانيه مشخص شده توسط داور، زده نشود 

 وندر صورت هر مورد تخطي ديگر از اين قان 
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  شروع مجدد بازي از محل دروازه - 17
بان انجام گيرد. يك شوت  از داخل منطقه دروازه بان دروازهشروع بازي از محل دروازه يك روش آغاز مجدد بازي است. اين كار هميشه بايد توسط 

  منجر به گل شود. مستقيماًتواند  نميآغاز مجدد بازي از محل دروازه 
  :شود ميمحل دروازه در موارد ذيل داده دستور آغاز مجدد بازي از 

زده، گلي توپ به طور كامل پس از برخورد يا تماس با يك بازيكن تيم مهاجم از روي خط دروازه از روي زمين يا از هوا عبور كند و بر طبق قانون يا

  به ثمر نرسد.
  

  ها دستورالعمل

  شود.  بان تيم مدافع پرتاب مي زهاي از داخل منطقه پنالتي (جريمه) توسط دروا توپ از هر نقطه -

 در خارج از محوطه جريمه باقي بمانند تا اينكه توپ در جريان بازي قرار گيرد. بازيكنان حريف بايد -

 گيرد كه مستقيماً به بيرون از منطقه جريمه پرتاب شود. توپ زماني در جريان بازي قرار مي -

  

  تصميمات / خطاها

  منطقه جريمه پرتاب نشود: چنانچه توپ مستقيماً به بيرون از
  شود. حركت شروع بازي از محل دروازه مجدداً انجام مي -

  اي كه دروازه بان توپ را در اختيار دارد، انجام نشود: چنانچه حركت شروع بازي از دروازه ظرف زمان چهار ثانيه

 ترين نقطه به محل ارتكاب اين خطا زده شود. از نزديكجريمه  شود كه بايد از روي خط منطقه يك ضربه آزاد غيرمستقيم به تيم حريف داده مي -

چنانچه دروازه بان توپ را به آن طرف خط نيمه زمين بازي پرتاب نمايد بدون اينكه توپ قبل از آن، با زمين تماس پيدا كند يا توسط 
  ا بازيكنان تماس پيدا كند) در اين صورت:يبازيكنان بازي شود (قبل از اينكه توپ با زمين 

براي دروازه بان خطاي اي از روي خط نيمه زمين زده شود؛  شود كه بايد از هر نقطه ك ضربه آزاد غيرمستقيم به تيم حريف داده ميي -

 فردي محسوب نمي شود.  

  ، دروازه بان توپ را لمس كند:توپ به بازيكنان رسيدنتوپ در جريان بازي باشد و قبل از  ،چنانچه پس از شروع مجدد بازي
  13( به قانون محلي كه خطا صورت گرفته است زده شود.  ازبه تيم مهاجم داده مي شود، ضربه بايد غير مستقيم ربه آزاد يك ض - 

 موقعيت ضربه آزاد مراجعه نمائيد.) 

بازي داشته  با توپ بازيكن تيم مقابلآنكه و يكي از بازيكنان تيم خودي بدون  توپ در جريان بازي باشد ،چنانچه پس از شروع مجدد بازي
  پاس بدهد؛ در اين حالت:عمدا به دروازه بان در نيمه زمين دفاعي باشد 

  13يك ضربه آزاد غير مستقيم به تيم مهاجم داده مي شود، ضربه بايد از محلي كه خطا صورت گرفته است زده شود. ( به قانون- 
 موقعيت ضربه آزاد مراجعه نمائيد.) 

   

  نفره 5فوتبال  –قوانين ورزش فوتسال 
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  ضربه كرنر - 18
تواند منجر  تواند مستقيماً منجر به يك گل شود اما فقط مي مي كرنرآيد. يك ضربه  عنوان روشي براي شروع مجدد بازي به حساب مي ضربه كرنر به

  به گل به تيم حريف شود.
  يك ضربه كرنر در موارد ذيل داده مي شود:

از روي خط دروازه، از روي زمين يا از هوا عبور طور كامل پس از آخرين برخورد يا تماس با بازيكن تيم مدافع  در صورتي كه توپ به -
  كند و بر طبق قانون شماره يازده گلي به ثمر نرسيده باشد.

  

  دستورالعمل

  شود. ترين گوشه (كرنر) به محل خروج توپ از زمين قرار داده مي ) كرنر در نزديكتوپ داخل گوشه (نيم دايره -

 گيرند تا اينكه توپ در جريان بازي قرار گيرد. بازيكنان حريف حداقل در فاصله پنج متري قرار مي -

 شود. ضربه كرنر توسط يكي از بازيكنان تيم مهاجم زده مي -

 گيرد. توپ بعد از شوت شدن و حركت، در جريان بازي قرار مي -

 كرده باشد.تواند براي بار دوم با توپ تماس پيدا كند تا اينكه توپ به بازيكن ديگري برخورد  بازيكن زننده ضربه كرنر نمي -

  

  خطاها/ تصميمات

  شود. در موارد ذيل يك شوت آزاد غيرمستقيم به تيم حريف داده مي
رمستقيم از يتوپ، با آن مجدداً بازي كند اين شوت آزاد غ چنانچه بازيكن زننده ضربه كرنر، براي بار دوم، قبل از تماس بازيكن ديگر با -

  شود. محل ارتكاب اين خطا زده مي

رف مدت زمان چهارثانيه اعالم شده توسط داور زده نشود اين شوت آزاد غيرمستقيم از محل گوشه (نيم دايره ) ظرنر چنانچه ضربه ك -
 شود. كرنر زده مي

  شود. در صورت ارتكاب هرگونه خطاي ديگر، ضربه كرنر مجدداً زده مي
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  »برنده مسابقه تعييندستورالعمل هاي مربوط به «

  

  نالتيضربات (شوت ها) از نقطه پ

كه تيم برنده آن مسابقه مشخص شود، در اين صورت زدن  چنانچه پس از تساوي كردن دو تيم در مسابقه، براساس قوانين مسابقه الزم باشد
  ضربات پنالتي از نقطه پنالتي، روشي براي مشخص نمودن تيم برنده است.

  دستورالعمل

  نمايد. انتخاب مي اي كه بايد ضربات پنالتي در آن زده شود را داور دروازه -

 نمايد و تيمي كه كاپيتانش برنده اين شير و خط باشد، بايد اولين ضربه پنالتي را بزند. سپس داور اقدام به شير و خط مي -

 نمايد. شود را ثبت مي داور تعداد ضربات پنالتي كه زده مي -

 زنند. با توجه به شرايط ذيل الذكر، هر دو تيم سه ضربه پنالتي مي -

 شوند. ها زده مي لتي به صورت نوبتي توسط تيمضربات پنا -

 همه بازيكنان و بازيكنان تعويضي، به استثناي دورازه بان مي توانند به توپ ضربه بزنند.  -

ت رساند، اين تيم بايد تعداد بازيكنان خود را (براي ضربا هنگامي كه يك تيم مسابقه را با تعداد بازيكن بيشتر از تيم حريف خود به پايان مي -
بايست نام و شماره هر بازيكن كنار گذاشته شده را به داور  پنالتي) كاهش دهد تا تعداد بازيكنانش با تعداد بازيكنان تيم حريف برابر شود و مي

 اطالع دهد.

ثمر برساند، حتي در چنانچه، قبل از اينكه هر دو تيم سه ضربه پنالتي خود را زده باشند، يك تيم تعداد گل بيشتري را نسبت به تيم ديگر به  -
 بايست (با زدن ضربات ديگر) تعداد سه ضربه پنالتي خود را تكميل نمايد، ديگر نيازي به زدن ضربه پنالتي ديگري نيست. ميصورتي كه آن تيم 

رتيب ادامه خواهد يافت تا اگر هردو تيم تعداد گل هاي مساوي را به ثمر برسانند، يا هيچ گلي را به ثمر نرسانده باشند، ضربات پنالتي به همان ت -
 اينكه يك تيم تعداد گل بيشتري را نسبت به تيم از مجموع تعداد ضربات مساوي، به ثمر برساند.

(هركدام) يك ضربات پنالتي اضافي بايد توسط بازيكناني زده شود كه يكي از سه ضربه پنالتي اول را نزده باشند. بعد از اينكه تمامي بازيكنان  -
 دند، بازيكنان زننده اولين ضربات پنالتي، بايد به همان ترتيب ضربات پنالتي را ادامه دهند.ضربه پنالتي ز

 باشد. نمييك بازيكني كه به دليل ارتكاب تعداد (مجموع) خطاهاي فردي از بازي اخرج شده يا از دور مسابقه حذف شده، مجاز به زدن يك ضربه پنالتي  -

بان وجود ندارد، مگر در صورت آسيب ديدگي دروازه بان و پس از كنترل اين موضوع توسط داور و تاييد  در ضربات پنالتي امكان تعويض دروازه -
 آن توسط پزشك تورنومنت يا پزشك يا فيزيوتراپيست تيم، در صورت در دسترس نبودن پزشك تورنومنت.

يد در داخل زمين بازي و در نيمه مخالف دروازه محل زدن ضربات تمامي بازيكنان و افراد راهنما به هنگام زدن ضربات پنالتي از نقطه پنالتي، با -
 پنالتي باقي بمانند. داور دوم بايد اطمينان حاصل نمايد كه اين افراد در آن نيمه از زمين بازي حضور داشته باشند.

 . بايستد قوس كرنردر  بايد در زمين بازياش در حال زدن ضربه پنالتي است  بانيكه هم تيمي دروازه -
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  ي نابينايانهافدراسيون بين المللي ورزش

  فوتبال فرعيكميته 

  قوانين مسابقه

  
  برگزار مي شود اجرا شوند.  IBSAو همچنين در مسابقاتي كه بين دو يا چند سازمان عضو  IBSAقوانين ذيل بايد در همه مسابقات مورد تائيد 

  سيستم امتيازي .1

  سه امتياز براي برنده 1.1

 مساوينتيجه يك امتياز براي  1.2

 براي بازنده امتيازي در نظر گرفته نمي شود. 1.3

  

 سيستم كسب امتياز در مسابقات به طور كلي  .2

   بيشترين امتيازات بدست آمده در همه بازيهاي انجام شده در سري مسابقات جاري الف: 
   بدست آمده همه بازيهاي انجام شده در سري مسابقات جاري ب: تفاضل گل 

   ه بازيهاي انجام شده در سري مسابقات جاري زده شده همت: تعداد گل 
   بيشترين امتياز بدست آمده در مسابقاتي كه در بين تيمهاي مربوطه انجام شده است. ج: 

برگزار مي شود معيار است ( چنانچه بيش از دو تيم با امتياز مساوي بازي خود را به  مربوطهچ: تفاضل گل بيشتر در بازيهايي كه بين تيمهاي 
  ن برسانند). پايا

  اعالم شود.  و يا نتيجه مساوي بين دو تيم مربوطه، پنالتي بين دو تيم و از سوي كميته برگزاري ك: با توافق دو تيم
  مساوي اعالم بازي و آنها همه معيارهاي قبلي را به شكل مشابه داشته باشند از سوي كميته برگزاري  باشندگ: چنانچه بيش از دو تيم 

  مي شود. 

 برنده بازي  نعييت .3

  نيمه نهاييمسابقات پنجم ششم و رده هاي همچنين چهارمي و و در مسابقات رده بندي براي كسب مقام سوم  3.1
  مسابقه نتيجه همچنان مساوي شود، ضربات پنالتي تعيين كننده برنده خواهد بود. دقيقه از زمان شروع  50چنانچه پس از 

  م:در مسابقه فينال براي تعيين تيم اول و دو 3.2
اين دو وقت دقيقه از زمان شروع مسابقه نتيجه همچنان مساوي شود، بازي به وقت اضافه كشيده مي شود.  50پس از  الف: چنانچه

       كل وقت اضافه دو دقيقه است. حداكثر باقيمانده از تايم اوت وقت عادي بازي قابل استفاده در  اضافه هر كدام پنج دقيقه خواهد بود،
   مي تواند از تايم اوت خود استفاده كند. مي در نيمه دوم وقت معمول بازي از تايم اوت استفاده نكند، در وقت اضافه ب: چنانچه تي
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  ت: بين دو وقت اضافه براي تيمها زمان استراحت در نظر گرفته نمي شود. 
  معتبر خواهند بود. ج: خطاهاي فردي و جمعي همچنان 

تعداد گلها كسب نمايند و يا اصال امتيازي را كسب نكنند، ضربات پنالتي  دردو تيم امتياز مشابه اي را چ: چنانچه در ادامه وقت اضافه هر 
  خواهد بود. مسابقه تعيين كننده برنده 

 ليست اسامي تيم  .4

  ست. نهايي تيم به داوران ااسامي مسئول تيم ملزم به ارائه ليست شصت دقيقه پيش از زمان مشخص شده براي شروع بازي، فرد  4.1
  د:شواين ليست شامل افراد زير مي 

  در زمان شروع بازي: نام خانوادگي، نام و شماره پيراهنبازيكنان تيم كل الف: 
  ب: دروازه بان تيم در زمان شروع بازي: نام خانوادگي، نام و شماره پيراهن 

  : نام خانوادگي، نام و شماره پيراهنذخيرهت: بازيكنان 
  خانوادگي، نام و شماره پيراهن ج: درواز بان ذخيره: نام

  چ: سرمربي: نام خانوادگي و نام
  ك: كمك مربي: نام خانوادگي و نام

  گ: راهنما: نام خانوادگي و نام
  ر: پزشك: نام خانوادگي و نام

  ز: فيزيوتراب: نام خانوادگي و نام
 ابقه تغيير نخواهند نمود.   نامهاي خانوادگي، اسامي و شماره پيراهنها در زمان برگزاري مس   4.2         
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  »المللي ورزشهاي نابينايان كميته فوتسال فدراسيون بين«

  
  IBSAهاي  سئواالت متداول و پاسخ

  : زمين بازي1 قانون
  توان در يك زمين چمن طبيعي يا يك زمين چمن مصنوعي برگزار كرد؟توان در يك زمين چمن طبيعي يا يك زمين چمن مصنوعي برگزار كرد؟  آيا يك مسابقه را ميآيا يك مسابقه را مي  

  . IBSAبازي توسط نماينده فني بله، در صورت تاييد سطح زمين 
  باشد؟باشد؟  محل قرار گرفتن نيمكت ذخيره كجا ميمحل قرار گرفتن نيمكت ذخيره كجا مي  

ها هميشه  اه تيمنيمكت بازيكنان ذخيره بايد در خارج از زمين بازي و در همان طرف استقرار ميز وقت نگهدار قرار داده شود. بازيكنان ذخيره و افراد همر
  خودشان) استفاده خواهند كرد. هكند (از نيمكت نزديك به نيمه زمين نيم شان در آن دفاع مي تر به آن نيمه زمين بازي كه تيم از نيمكت نزديك

  اندازه منطقه ايمني پشت خطوط دروازه چه قدر بايد باشد؟اندازه منطقه ايمني پشت خطوط دروازه چه قدر بايد باشد؟  
  باشد. حداقل فاصله بين خطوط دروازه و هر مانعي، دو متر مي به منظور ايمني بازيكنان

  

  : توپ2قانون 
  داور بايد چه كاري را انجام دهد؟داور بايد چه كاري را انجام دهد؟  ود و هيچ يك از بازيكنان نتوانند آن را پيدا كنند، در اين صورتود و هيچ يك از بازيكنان نتوانند آن را پيدا كنند، در اين صورتچنانچه توپ كامالً متوقف شچنانچه توپ كامالً متوقف ش  

  متوقف شود، داور بايد توپ را به مقدار اندكي حركت دهد به طوري كه توپ شروع به ايجاد صدا كند و بازيكنان بتوانند آن را پيدا كنند. بازي نبايد
  

  : تعداد بازيكنان3قانون 

 زمين امتناع نمايد، داور بايد چه تصميمي بگيرد؟  تركاز  تعويضي زمان تعويض، بازيكنانچه در چن 

اند داور ادامه بازي را اعالم مي نمايد، چرا كه براي انجام تعويض ابتدا بايد بازيكن تعويضي از زمين خارج شود و سپس بازيكن ذخيره مي تو
  وارد زمين شود.  

  شود، آيا آن تيم بايد براي مدت پنج دقيقه بدون دروازه بان بازي كند؟شود، آيا آن تيم بايد براي مدت پنج دقيقه بدون دروازه بان بازي كند؟  اگر يك دروازه بان اخرجاگر يك دروازه بان اخرج  
زه بان ذخيره خير. يكي از بازيكنان داخل زمين بايد مسابقه را براي مدت پنج دقيقه (بجز در شرايط مندرج در قانون دوازده) ترك نمايد تا اينكه دروا

تواند برقدرت (توان) كامل خود باز گردد و حتي بازيكني كه به  به پايان رسيد، آن تيم ميبتواند وارد زمين شود. زماني كه اين مدت (پنج دقيقه) 
  تواند به بازي برگردد. بان ذخيره، از زمين خارج شده بود نيز مي منظور فراهم شدن امكان ورود دروازه

  در اين صورت چه كاري بايد انجام دهد؟در اين صورت چه كاري بايد انجام دهد؟بان تيم دچار آسيب ديدگي شوند يا از بازي اخراج گردند، داور بان تيم دچار آسيب ديدگي شوند يا از بازي اخراج گردند، داور   چنانچه هر دو دروازهچنانچه هر دو دروازه  

، قبل از مسابقه  داور بايد به هر يك از افراد همراه تيم اجازه دهد به عنوان دروازه بان بازي كند مشروط بر اينكه نام اين فرد در ليست اسامي تيم
  ارائه شده باشد.

  م خودم خودتواند در ليست تيتواند در ليست تي  حداكثر تعداد بازيكنان و افراد همراهي كه يك تيم ميحداكثر تعداد بازيكنان و افراد همراهي كه يك تيم مي  B1  وB2 / B3    نمايند، چند نفر است؟نمايند، چند نفر است؟  لحاظلحاظ  
  باشد. حداكثر تعداد بازيكنان و همراهان هر تيم سيزده نفر است كه با تركيب ذيل مي
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مك چهار بازيكن داخل زمين و يك نفر دروازه بان در ارنج شروع مسابقه، چهار بازيكن ذخيره و يك دروازه بان ذخيره، يك نفر مربي، يك نفر ك
  و يك نفر پزشك يا فيزيوتراپيست. مربي

  
  : تجهيزات بازيكنان4قانون 

  آيا دروازه بانان بايد ساق بند بپوشند؟آيا دروازه بانان بايد ساق بند بپوشند؟  
  بلي.

 د؟ند براي محافظت از زيورآالت همراه خود از چسب استفاده نماينمي توان انآيا بازيكن 

  خير، بازيكنان نمي توانند هيچ گونه زيورآالتي را همراه خود داشته باشند. 
  
  : داور5نون قا
  د؟د؟ننداور معموالً بايد چه لباسي بپوشداور معموالً بايد چه لباسي بپوش  

  يك پيراهن آستين كوتاه يا آستين بلند، شورت، جوراب و كفش.
  

  : داور دوم6قانون 
  داور دوم (كمك داور) معموالً چه لباسي را بپوشند؟داور دوم (كمك داور) معموالً چه لباسي را بپوشند؟  

  يك پيراهن آستين كوتاه ياآستين بلند، شورت، جوراب و كفش.
  : وقت نگهدار7قانون 

 زمان بازي را شروع نمايد؟ چه زماني داور در سوت خود مي دمد و چه زماني توپ به جريان مي افتد؟ثبت ت نگهدار بايد چه زماني وق 

  هر گاه توپ به جريان بازي افتد وقت نگهدار بايد ثبت زمان بازي را آغاز نمايد.  
  : خطاها و رفتارهاي غير ورزشي12قانون 

 بازي است، چنانچه دروازه بان منطقه خود را ترك كند و يا راهنما وارد زمين بازي شود، آيا اينكار خطا در جريان  تيم حريفدر طرف توپ  وقتي
 محسوب مي شود؟  

بان  بان به طور فعال چه به صورت فيزيكي يا شفاهي در هنگامي كه خارج از منطقه دروازه شود كه دروازه ها در صورتي خطا محسوب مينخير، اين ت
  سابقه مشاركت داشته باشد.باشد، در م مي

  گردد.اين كار وي نيز يك خطا محسوب مي اگر دروازه بان در زماني كه بازي در خارج از يك سوم وي درجريان باشد، اقدام به راهنمايي بازيكنانش كند،
  وي، از روي خط وسط (نيمه) زمين وي، از روي خط وسط (نيمه) زمين زمين زمين   ههدروازه خود مي زند و توپ بدون برخورد به نيمدروازه خود مي زند و توپ بدون برخورد به نيم  يك دروازه بان يك شوت آغاز مجدد بازي را از محليك دروازه بان يك شوت آغاز مجدد بازي را از محل

  افتد؟افتد؟  كند. در اين صورت چه اتفاقي ميكند. در اين صورت چه اتفاقي مي  عبور ميعبور مي
شود كه اين شوت بايد از هر  در اين صورت مالكيت توپ در اختيار تيم حريف قرار مي گيرد و يك شوت آزاد غيرمستقيم به تيم حريف داده مي

  اي از روي خط وسط زده شود. نقطه
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  درجريان بازي است آن را برداشته و به آن طرف خط وسط زمين پرتاب يا شوت مي كند بدون اينكه توپ در نيمه درجريان بازي است آن را برداشته و به آن طرف خط وسط زمين پرتاب يا شوت مي كند بدون اينكه توپ در نيمه   دروازه بان در زماني كه توپدروازه بان در زماني كه توپ
  شود؟شود؟  زمين وي به زمين برخورد نمايد. آيا اين يك خطا محسوب ميزمين وي به زمين برخورد نمايد. آيا اين يك خطا محسوب مي

  خط وسط مجدداً آغاز شود. ي  روياين يك خطاي فردي براي دروازه بان است و بازي بايد متوقف شود و با يك شوت آزاد غيرمستقيم از هر نقطه ا
  بان به طوراتفاقي از منطقه دروازه بان خارج شود، آيا  اين يك پنالتي است؟بان به طوراتفاقي از منطقه دروازه بان خارج شود، آيا  اين يك پنالتي است؟  بان، دست دروازهبان، دست دروازه  اگر در خالل آغاز بازي از محل دروازه توسط دروازهاگر در خالل آغاز بازي از محل دروازه توسط دروازه  

  خير
  بان روي زمين باال و پايين مي رود يا به بان روي زمين باال و پايين مي رود يا به   كند و توپ روي نيمه زمين دروازهكند و توپ روي نيمه زمين دروازه  اگر يك دروازه بان توپ را به طرف ديگر خط وسط زمين شوت مياگر يك دروازه بان توپ را به طرف ديگر خط وسط زمين شوت مي

  شود، در اين صورت داور چه كاري بايد انجام دهد؟شود، در اين صورت داور چه كاري بايد انجام دهد؟  زمين برخورد كرده و سپس وارد دروازه تيم حريف ميزمين برخورد كرده و سپس وارد دروازه تيم حريف مي
  به تيم حريف اجازه شروع بازي از محل دروازه خود را بدهد. داور بايد

  
  شود، در اين صورت داور چه كاري بايد انجام دهد؟شود، در اين صورت داور چه كاري بايد انجام دهد؟  نما مينما ميچنانچه به دليل آسيب ديدگي ها يا اخراج ها، يك تيم بدون راهچنانچه به دليل آسيب ديدگي ها يا اخراج ها، يك تيم بدون راه  

چنانچه اين امر ميسر نبود، بدون تا وظايف يك راهنما را انجام دهد؛ داور بايد به هر يك از افراد مندرج در ليست تيم مربوطه اجازه دهد  –الف 
  راهنما كار ادامه خواهد يافت. 

  هايي را خارج از يك سوم زمين خود در زماني كه توپ خارج از جريان بازي است، به بازيكنان هايي را خارج از يك سوم زمين خود در زماني كه توپ خارج از جريان بازي است، به بازيكنان   لعمللعملاگر يك راهنما، دروازه بان يا مربي دستورااگر يك راهنما، دروازه بان يا مربي دستورا
  خود بدهد، آيا اين يك خطاست؟خود بدهد، آيا اين يك خطاست؟

توانند خارج از يك سوم محدوده خود،  اما به محض اينكه داور اعالم مي كند كه بازي بايد مجدداً آغاز شود، هيچ يك از افراد فوق الذكر نمي–خير 
  نان را راهنمايي نمايند.بازيك

  چيدن ديواره دفاعي مي تواند از محوطه دروازه بان خارج شود؟ زماني كه توپ در جريان بازي نيست آيا دروازه بان براي 

  بله، بايد اين كار را سريع انجام دهد و زمان بازي در اين لحظه متوقف مي گردد. 
  قوانين بازي را نقض كند، داور چه كاري بايد انجام قوانين بازي را نقض كند، داور چه كاري بايد انجام   در زمان جريان توپ در بازيدر زمان جريان توپ در بازيراهنما، راهنما،   چنانچه يك بازيكن ذخيره، يك همراه تيم يا يك نفرچنانچه يك بازيكن ذخيره، يك همراه تيم يا يك نفر

  دهد؟دهد؟
يك ضربه غير  بازي كارت زرد يا قرمز نشان دهد و بازي مجددا باچنانچه داور به اين دليل بازي را متوقف سازد، بايد به فرد نقض كننده قوانين 

  موقعيت ضربه آزاد مراجعه نمائيد.)  -13زده مي شود كه خطا بر روي توپ صورت گرفته است. ( به قانون مستقيم آغاز مي شود؛ ضربه از نقطه اي 
 چنانچه بازيكن تنها باشد، براي توقف توپ بر روي زمين تكل رود و براي بازي با توپ بلند شود، آيا اين كار وي خطا محسوب مي شود؟ 

  نداشته است. وي انجام شده مزيتي در مقابل حريف براي  خير، از آنجا كه بازيكن تنها مي باشد و تكل
  جانبي را نگه دارد و با توپ بازي كند، آيا اين كار وي خطا محسوب مي شود؟چوبي چنانچه بازيكن تنها باشد، و با هر دو دست ديواره 

   خير، از آنجا كه بازيكن برتري را در مقابل حريفان بدست نياورده است.  
  

  بات آزاد: ضر13قانون 
  تواند ضربات آزاد را بزند؟تواند ضربات آزاد را بزند؟  آيا يك دروازه بان ميآيا يك دروازه بان مي  

   نمي تواند اين كار را انجام دهد. دروازه باندر محوطه . خير
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  تجميعي: خطاهاي  14قانون 
  زننده اين زننده اين   ددگر پس از سومين خطاي تجمعي تيمي، داور يك شوت آزاد از محل نزديكتر از نقطه پنالتي دوم به دروازه به تيم حريف بدهد و فرگر پس از سومين خطاي تجمعي تيمي، داور يك شوت آزاد از محل نزديكتر از نقطه پنالتي دوم به دروازه به تيم حريف بدهد و فراا

  شوت و مربي در خصوص محل زدن شوت با هم به توافق نرسند، در اين صورت داور بايد چه كاري راانجام دهد؟شوت و مربي در خصوص محل زدن شوت با هم به توافق نرسند، در اين صورت داور بايد چه كاري راانجام دهد؟
  داور به زننده شوت اجازه خواهد داد كه در اين خصوص تصميم بگيرد.

  بازيكن بازيكن   ،،آنكه توپ در جريان بازي قرار گيردآنكه توپ در جريان بازي قرار گيردقبل از قبل از   آغاز شود وآغاز شود و  تجمعيتجمعي  چنانچه داوران عالمت به زدن ضربه آزاد را بدهند، و با خطاي چهارمچنانچه داوران عالمت به زدن ضربه آزاد را بدهند، و با خطاي چهارم
داور بايد چه داور بايد چه   زمانزماندر اين در اين   ؛؛ضربه زننده به توپ قوانين بازي را نقض نمايد، به استثناي زماني كه ضربه به توپ بيش از چهار ثانيه به طول بيانجامدضربه زننده به توپ قوانين بازي را نقض نمايد، به استثناي زماني كه ضربه به توپ بيش از چهار ثانيه به طول بيانجامد

  اقدامي انجام دهد؟اقدامي انجام دهد؟

پ وارد دروازه نشود ضربه مجددي در كار نخواهد بود. داوران در صورتي اجازه پ وارد دروازه نشود ضربه مجددي در كار نخواهد بود. داوران در صورتي اجازه چنانچه توپ وارد دروازه شود ضربه مجددا زده خواهد شد. چنانچه توچنانچه توپ وارد دروازه شود ضربه مجددا زده خواهد شد. چنانچه تو
زي را زي را ضربه مجدد را خواهند داد كه: الف: چنانچه توپ وارد دروازه شود ضربه مجددا زده خواهد شد. ب: چنانچه توپ وارد دروازه نشود داوران باضربه مجدد را خواهند داد كه: الف: چنانچه توپ وارد دروازه شود ضربه مجددا زده خواهد شد. ب: چنانچه توپ وارد دروازه نشود داوران با

زاد غير مستقيم به سمت تيم دفاعي مي دهند، ضربه از محل انجام خطا زده خواهد شد. زاد غير مستقيم به سمت تيم دفاعي مي دهند، ضربه از محل انجام خطا زده خواهد شد. متوقف مي نمايند و دستور به آغاز مجدد بازي با يك ضربه آمتوقف مي نمايند و دستور به آغاز مجدد بازي با يك ضربه آ
  موقعيت ضربه آزاد مراجعه نمائيد.)  موقعيت ضربه آزاد مراجعه نمائيد.)    --1313( به قانون ( به قانون 

  عالوه بر آن، چنانچه بازيكن تيم دفاعي از قوانين بازي تخطي نمايد، داوران اجازه زدن ضربه را خواهند داد: عالوه بر آن، چنانچه بازيكن تيم دفاعي از قوانين بازي تخطي نمايد، داوران اجازه زدن ضربه را خواهند داد: 
  شود گل محسوب مي شود. ب: چنانچه توپ وارد دروازه نشود ضربه مجددا زده خواهد شد. شود گل محسوب مي شود. ب: چنانچه توپ وارد دروازه نشود ضربه مجددا زده خواهد شد.   الف: چنانچه توپ وارد دروازهالف: چنانچه توپ وارد دروازه

  چنانچه يك و يا تعدادي از بازيكنان تيم دفاعي و يا يكو يا تعدادي از بازيكنان تيم مهاجم از قوانين بازي تخلف نمايند: چنانچه يك و يا تعدادي از بازيكنان تيم دفاعي و يا يكو يا تعدادي از بازيكنان تيم مهاجم از قوانين بازي تخلف نمايند: 
  الف: ضربه مجددا زده خواهد شد.الف: ضربه مجددا زده خواهد شد.
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  : ضربه پنالتي15قانون 
  تواند ضربات پنالتي را بزند؟تواند ضربات پنالتي را بزند؟  وازه بان ميوازه بان ميآيا يك درآيا يك در  

  خير
  

  In-Kick: پرتاب توپ به داخل زمين يا 16قانون 
  تواند توپ را به داخل زمين بياندازد يا ضربه تواند توپ را به داخل زمين بياندازد يا ضربه   آيا يك دروازه بان ميآيا يك دروازه بان ميkkiicckk--IInn    بزند؟بزند؟  

  خير
 چنانچه پزشك براي مداواي بازيكن وارد زمين شود آيا بازيكن بايد از زمين خارج شود؟ 

  بازيكن بايد زمين را ترك نمايد و تعويض صورت گيرد. بازيكن مي تواند در زمان توقف بعدي بازي مجددا وارد زمين شود. بله، 
  از اين مورد مستثني است. دروازه بان 

  آنكه توپ توپ از جريان بازي خارج شود، بدون در نظر گرفتن چنانچه خطايي صورت گيرد و داور دستور به ادامه بازي دهد، زماني كه
 گل شود يا خير، داور بايد به چه صورتي بازي را مجددا آغاز نمايد؟

چنانچه بازي متوقف شده است، مجددا دستور به شروع  داور بايد بازيكن را جريمه نمايد، در صورت نياز و چنانچه خطا جمعي نباشد و
    بازي دهد.  

  

  ها تورنمنتسري محروميتهاي در نظر گرفته شده در 

  ورتيكه فردي در بازيهاي متفاوت يك دور تورنمنت دو كارت زرد دريافت نمايد به صورت خودكار از بازي بعدي محروم مي شود. صدر  
   .چنانچه فردي در يك بازي دو كارت زرد دريافت كند به طور خودكار از بازي بعدي محروم مي شود 

  نمايد به طور خودكار از دو بازي بعدي محروم مي شود. چنانچه در يك بازي فردي به طور مستقيم كارت قرمز دريافت 

  دريافت كارت زرد در يك دور تورنمنت به مرحله بعدي تورنمنت انتقال پيدا نمي كند. عواقب 

  محروميت از ساير  ،حداقل محروميت در نظر گرفته شده براي ويدريافت نمايد، كارت قرمز  مرتبه فردي دو ،در يك تورنمنتچنانچه
  اي آن تورنمنت است.  بازيه

  باقيمانده محروميت كارت قرمز به طور خودكار به بازيهاي رسمي بعدي انتقال خواهد يافت ( مسابقات قهرماني جهاني / مسابقات 

/ مسابقات قهرماني كسب سهميه براي رويدادهاي مهمي چون بازيهاي پارالمپيك و مسابقات قهرماني جهاني   IBSAمنطقه اي 
IBSA زيهاي جهاني / باIBSA  بازيهاي پارالمپيك /IPC  (  
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  »B2/B3كالس  –قوانين بازي «

  

  باشد. مي IBSAهمان قوانين فيفا همراه با تطبيق سازيها و اصالحات صورت گرفته توسط  B2/B3قوانين بازي براي كالس 
طح زمين بازي جلوگيري شود چرا كه اين انعكاسات سروي  نور مصنوعي ها بايد صورت گيرد تا از انعكاسات ناشي از نور آفتاب يا تمامي تالش -1

  ممكن است تاثيرات نامطلوبي روي بازي بازيكنان داشته باشد يا باعث محدوديت حركت و جابجايي آنها شود.
 باشد. ط ممنوع ميت و ميزان نور در تمامي شرايدشدت نور در تمامي قسمتهاي زمين بازي و طول مدت مسابقه بايد يكسان باشد. تغييرات در ش -2

  به رنگي باشد كه تفاوت آن از رنگ زمين و خطوط مشخص باشد.بايد  (B2/B3)توپ مورد استفاده درمسابقات اين گروه  -3

 بايد يك بازوبند قرمز را روي بازوي راست خود ببندند. رنگ اين بازوبند بايد با رنگ پيراهن آنها متمايز باشد.  B3بازيكنان داراي كالس  -4

 در زمين بازي باشد. B2مدت مسابقه، هر تيم بايد حداقل داراي دو بازيكن كالس  در طول -5

كه وارد زمين مسابقه شده است قانون حداكثر تعداد بازيكنان يك كالس را بر هم زند، جريمه خطاي صورت گرفته شده به  B3چنانچه ورزشكار  -6
 شكل زير خواهد بود:

 .بازي متوقف خواهد شد 

  خطا شده است جريمه خواهد شد.بازيكني كه مرتكب 

  بازي را ترك نمايد. زمينبايد بازيكني كه مرتكب خطا شده است 

   .بازي با زدن ضربه آزاد غير مستقيم از نقطه اي كه توپ متوقف شده است مجددا آغاز مي شود 

 مشخص شد كالسبندي دروازه بان مد نظر قرار نخواهد گرفت.  B3و  B2هرگاه تعداد بازيكنان  -7

 كالسبندي بينايي دروازه بانان مد نظر قرار نخواهد گرفت. B3و  B2راي تعيين تعداد بازيكنان ب -8

توپ به  باشد محوطه پنالتي را ترك نمايد. چنانچه دروازه بان در زماني كه بيرون از محوطه دروازه بان نبايددر هر شرايطي دروازه بان  -9
غير ورزشي كارت زرد رت قرمز روبرو خواهد شد، در غير اين صورت به دليل رفتار و موقعيت زدن گل را داشته باشد با كا دست يابد

خواهد گرفت. داور بايد يك ضربه آزاد غير مستقيم به تيم حريف بدهد، اين ضربه از نقطه اي كه دروازه بان به توپ دست يافته است زده 
 مي شود. 

 ، بايد دروازه بان / بازيكن متخلف را جريمه نمايد.نمايدم به دادن آوانتاژ تصمي در زماني كه فرصت گل زدن وجود دارد حتي اگر داور -10
بازيكن نبايد از زمين اخراج شود؛ حداكثر  شده را انكار نمود، قبولچنانچه داور آوانتاژ دهد و گل قبول واقع شود، از آنجا كه نمي توان گل 

     ه متوقف شده است ( در هر دو مورد) مجددا آغاز شود. مي توان يك كارت زرد به بازيكن داد. بازي بايد از جايي ك

در آن سوي  زمين دروازه بان مجاز به زدن ضربه آزاد از درون محوطه پنالتي مي باشد. چنانچه توپ بدون تماس دروازه بان و يا بازيكن  -11
گل زده شده توسط مي شود. در هر شرايطي خط ميانه ضربه زده شود، يك ضربه آزاد غير مستقيم در نيمه خط وسط به تيم حريف داده 

 دروازه بان قبول نخواهد شد. 
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در شروع مجدد بازي در آن سوي خط بدون تماس با دروازه بان و يا بازيكن ديگري در نيمه دروازه هرگاه توپ در جريان بازي باشد و يا   -12
 غير مستقيم از خط مياني زمين به تيم حريف داده مي شود.  ، يك ضربه آزاددروازه بان توپ را پرتاب نمايدبانان باشد و در اين حالت 

 

  
 

                    

 


